
 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย           
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ      
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ                        
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย      
และเฉพาะของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ         
จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ         
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ ์        
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยต์ามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี เร่ือง การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจากท่ีเคยถือปฏิบติัในช่วงไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน า
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชีส าหรับเร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด มาถือปฏิบติัอยู ่และกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของ
เร่ืองดงักล่าว และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรน  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั
มาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้           
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัท่ีสุดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเป็น
ตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการด าเนินงานของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบั              
กลุ่มบริษทัมีจ านวนหน่วยโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายและสญัญาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น              
จ านวนมาก ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบวา่รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยไ์ดเ้กิดข้ึนจริง
และรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทัโดยการ 

• ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยโ์ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ
และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ และใหค้วามส าคญั
ในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อ
ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตวัอยา่งสญัญาขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยว์า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาขายของกลุ่มบริษทั และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการขาย
อสังหาริมทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการขายจากการขายอสงัหาริมทรัพยต์ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชี
ท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป (Journal voucher) 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 5.7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่                           
การประมาณการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์ าหรับโครงการท่ีมีขอ้บ่งช้ีของ           
การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของโครงการ                
การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงสุดในงบแสดงฐานะการเงิน   
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลง
ของตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยโ์ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ี                   
ฝ่ายบริหารใชใ้นการพจิารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยด์งัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย เพื่อระบุถึงโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขายท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการขายโครงการชา้
กวา่ปกติ  รวมทั้งพิจารณาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินขอ้บ่งช้ีการ
ลดลงของมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสุทธิของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส าหรับรายการขายอสังหาริมทรัพยภ์ายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบั
ราคาทุนของตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ต่ละโครงการ  

• ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการและขอ้สมมติเก่ียวกบัการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของตน้ทุน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัหรือรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยมืเงินจากธนาคารและหนังสือช้ีชวนในการออกหุ้นกู้ 

การปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญากูย้มืเงินจากธนาคารและหนงัสือช้ีชวนในการออกหุน้กูเ้ป็นประเดน็ท่ีส าคญัใน
การตรวจสอบ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเงินกูย้มืจากธนาคารและหุน้กูท่ี้มีสาระส าคญั เป็นหน้ีสินท่ีมี
มูลค่าสูงสุดในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญากูย้มืเงินจ านวนมาก โดยแต่ละสญัญากูย้มืเงินจากธนาคารและ
หนงัสือช้ีชวนนั้นไดร้ะบุเง่ือนไขบางประการท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
เป็นตน้ หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้
ดงักล่าวจากผูใ้หกู้ ้รวมถึงการจดัประเภทจากหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได ้

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจกระบวนการในการติดตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญาเงินกูข้องฝ่ายบริหาร และ
ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือช้ีชวน ทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้ก าหนดทัว่ไปและ
ขอ้ก าหนดทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินวา่เป็นไปตามท่ีระบุในสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือ          
ช้ีชวน นอกจากน้ี ยงัไดพ้จิารณาการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุใน
สญัญาเงินกู ้



5 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ                  
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ              
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง         
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                    
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด           
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้  
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 3,186,851,905      4,028,299,428      1,990,743,562      2,191,754,295      
เงินลงทุนชัว่คราว 9 -                            2,287,594,330      -                            2,287,594,330      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 10, 14 376,435,373         914,915,997         106,249,209         381,565,798         
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 7, 14 81,220,342           343,626,169         10,309,377           113,503,296         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 2,689,111,274      2,443,867,583      1,640,409,812      1,388,643,350      
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            148,002,155         3,809,203,915      2,468,529,619      
สินคา้คงเหลือ 11 1,142,881             46,209,162           -                            -                            
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 12 19,828,718,362    20,411,004,057    4,013,470,157      4,693,029,961      
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 13 9,812,474             32,177,354           102,418                299,011                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 7 98,103,766           421,939,039         1,759,934             2,003,533             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 7 573,995,606         20,000,000           573,995,606         20,000,000           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 15 194,833,513         -                            190,367,808         -                            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7, 16 224,572,129         304,984,040         245,773,231         289,427,245         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 40 82,156,570           -                            81,999,700           -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27,346,954,195    31,402,619,314    12,664,384,729    13,836,350,438    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 17 77,129,676           198,288,219         35,819,099           114,318,000         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 419,949,583         -                            364,534,773         -                            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 -                            -                            -                            -                            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20 -                            -                            10,610,974,072    8,682,544,705      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 21 9,233,735,747      10,161,001,798    7,347,263,990      8,168,394,116      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 22 -                            435,382,254         -                            412,542,324         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 4,081,348,620      3,970,173,747      3,107,813,080      2,883,945,117      
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            5,821,687,286      6,023,489,995      
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 23 363,452,918         575,845,746         155,986,957         186,489,617         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 282,679,026         979,120,185         258,662,397         353,529,967         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 30 335,954,050         -                            296,612,534         -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25 378,020,634         447,165,736         362,254,653         366,884,504         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38 481,084,076         315,530,590         471,071,457         236,836,936         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7 297,853,788         309,649,969         112,651,143         184,510,712         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,951,208,118    17,392,158,244    28,945,331,441    27,613,485,993    
รวมสินทรัพย์ 43,298,162,313    48,794,777,558    41,609,716,170    41,449,836,431    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 26 5,859,528,840      6,262,827,195      100,000,000         320,000,000         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 27 1,036,571,988      1,520,737,310      617,896,165         969,919,374         
หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 5,401,102,196      5,997,052,931      5,401,102,196      5,997,052,931      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29 1,458,630,500      754,306,205         1,019,003,564      -                            
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30 77,303,570           -                            70,444,466           -                            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี -                            2,538,886             -                            1,177,763             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                            -                            8,141,855,521      4,053,879,784      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 94,379,077           48,559,495           -                            -                            
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 31 175,540,477         225,387,932         98,310,460           147,862,237         
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 60,111,980           9,669,746             -                            -                            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7, 14 1,862,214,554      1,991,094,600      1,992,751,281      1,957,360,381      
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 7 204,431,868         288,935,579         46,022,717           145,257,145         
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 29,756,929           -                            29,460,853           -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32 59,517,151           108,997,969         46,355,004           67,930,022           
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 40 14,322,190           -                            -                            -                            
รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,333,411,320    17,210,107,848    17,563,202,227    13,660,439,637    
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 7,542,562,947      11,761,236,949    7,542,562,947      11,761,236,949    
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 29 1,183,708,627      1,133,000,746      719,576,102         498,784,215         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30 546,522,408         -                            512,078,399         -                            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                            4,556,894             -                            1,866,459             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38 1,003,104             12,178,168           -                            -                            
สาํรองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 21.1 -                            5,336,714             -                            -                            
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33 135,732,576         156,031,812         109,863,782         117,186,608         
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 31 53,032,750           38,031,793           48,234,480           34,232,197           
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 66,748,780           -                            66,060,597           -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                            322,184                -                            -                            
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,529,311,192      13,110,695,260    8,998,376,307      12,413,306,428    
รวมหนี้สิน 25,862,722,512    30,320,803,108    26,561,578,534    26,073,746,065    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 3,333,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 333,300,000         333,300,000         333,300,000         333,300,000         
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 3,333,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 333,300,000         333,300,000         333,300,000         333,300,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,110,366,422      5,120,083,210      5,110,366,422      5,120,083,210      
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 34 6,000,000,000      6,000,000,000      6,000,000,000      6,000,000,000      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 35 33,330,000           33,330,000           33,330,000           33,330,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,474,920,943      5,229,504,982      3,715,641,214      3,967,577,156      
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (161,718,439)        (82,448,843)          (144,500,000)        (78,200,000)          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 15,790,198,926    16,633,769,349    15,048,137,636    15,376,090,366    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20.2 1,645,240,875      1,840,205,101      -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,435,439,801    18,473,974,450    15,048,137,636    15,376,090,366    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,298,162,313    48,794,777,558    41,609,716,170    41,449,836,431    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,695,309,012   4,847,397,962   1,047,705,242   1,467,036,547   
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 7 917,093,006      1,529,955,206   942,441,004      1,593,103,482   
รายไดค่้านายหนา้ 7 320,634,957      349,816,251      273,616,319      290,953,990      
รายไดค่้าเช่า 7 35,314,237        32,678,275        23,404,059        16,829,447        
รายไดค่้าบริการ 7 135,974,793      228,512,161      -                          -                          
รายไดด้อกเบ้ีย 7 383,523,770      336,989,099      567,211,398      562,167,997      
รายไดเ้งินปันผล 7, 18, 20 8,303,581          8,530,808          1,053,584,060   1,603,650,121   
รายไดอ่ื้น
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20.4.2 356,549,198      63,416,829        342,930,969      -                          
   รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน 7 -                          236,878,525      -                          236,878,525      
   อ่ืนๆ 23 390,488,769      77,085,135        134,277,074      56,915,194        
รวมรายได้ 5,243,191,323   7,711,260,251   4,385,170,125   5,827,535,303   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,198,188,517   3,607,537,296   890,394,119      1,170,072,897   
ตน้ทุนการบริหารโครงการ 395,239,153      586,850,889      430,135,107      661,048,801      
ตน้ทุนค่านายหนา้ 161,427,656      217,982,150      193,589,241      217,322,131      
ตน้ทุนค่าเช่า 22,424,819        30,064,572        10,207,242        13,238,137        
ตน้ทุนค่าบริการ 88,793,468        194,985,233      -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 399,891,637      823,970,216      230,517,198      402,731,317      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,381,949,374   1,610,931,009   1,577,757,328   1,288,207,501   
รวมค่าใช้จ่าย 4,647,914,624   7,072,321,365   3,332,600,235   3,752,620,784   
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 595,276,699      638,938,886      1,052,569,890   2,074,914,519   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 21.2 1,076,418,249   1,116,818,607   -                          -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 7, 36 (623,903,747)     (588,436,355)     (872,745,379)     (666,972,276)     
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,047,791,201   1,167,321,138   179,824,511      1,407,942,243   
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 38 (72,359,416)       42,032,138        103,402,823      51,229,710        
กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 975,431,785      1,209,353,276   283,227,334      1,459,171,953   

การดําเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้ (1,022,139,932)  (356,548,105)     -                          -                          
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (46,708,147)       852,805,171      283,227,334      1,459,171,953   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
การดําเนินงานต่อเน่ือง
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (78,200,000)       -                          (78,200,000)       

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (59,962,000)       -                          (66,300,000)       -                          
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 33 10,530,105        (11,010,060)       8,357,827          (7,739,846)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (49,431,895)       (89,210,060)       (57,942,173)       (85,939,846)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 925,999,890      1,120,143,216   225,285,161      1,373,232,107   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,022,139,932)  (356,548,105)     -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (96,140,042)       763,595,111      225,285,161      1,373,232,107   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 815,563,082      1,061,205,753   283,227,334      1,459,171,953   
   ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,022,139,932)  (356,548,105)     

(206,576,850)     704,657,648      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 20.2 159,868,703 148,147,523

(46,708,147) 852,805,171

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 766,131,187      971,995,693      225,285,161      1,373,232,107   
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,022,139,932)  (356,548,105)     

(256,008,745)     615,447,588      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 159,868,703      148,147,523      

(96,140,042)       763,595,111      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 39
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
      จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.12                    0.20                    (0.04)                  0.32                    
      จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.31)                  (0.11)                  -                          -                          

(0.19)                  0.09                    (0.04)                  0.32                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุน ขาดทุนจากเงินลงทุน
ทุนเรือนหุ้น จากการ ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่า ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ ในตราสารทุนที่วดั ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและชาํระ ส่วนเกิน หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ ยตุิธรรมของสินทรัพย์ เปลี่ยนแปลงสดัส่วน มูลค่ายตุิธรรมผ่าน วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั จากการซื้อกิจการ การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 333,300,000             5,130,088,999          5,000,000,000          33,330,000               5,693,680,278          2,239,713                 1,051,741                 -                                -                                -                                3,291,454                 16,193,690,731        2,036,030,378          18,229,721,109        
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                704,657,648             -                                -                                -                                -                                -                                -                                704,657,648             148,147,523             852,805,171             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                (11,010,060)              -                                -                                -                                -                                (78,200,000)              (78,200,000)              (89,210,060)              -                                (89,210,060)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                693,647,588             -                                -                                -                                -                                (78,200,000)              (78,200,000)              615,447,588             148,147,523             763,595,111             
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน -                                -                                -                                -                                -                                -                                (93,097)                     -                                -                                -                                (93,097)                     (93,097)                     -                                (93,097)                     
ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                (10,005,789)              1,000,000,000          -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                989,994,211             -                                989,994,211             
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 34) -                                -                                -                                -                                (391,232,884)            -                                -                                -                                -                                -                                -                                (391,232,884)            -                                (391,232,884)            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 43) -                                -                                -                                -                                (766,590,000)            -                                -                                -                                -                                -                                -                                (766,590,000)            -                                (766,590,000)            
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
   อาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (27,933,000)              (27,933,000)              
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (7,447,200)                -                                -                                (7,447,200)                (7,447,200)                (316,039,800)            (323,487,000)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               5,229,504,982          2,239,713                 958,644                    (7,447,200)                -                                (78,200,000)              (82,448,843)              16,633,769,349        1,840,205,101          18,473,974,450        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               5,229,504,982          2,239,713                 958,644                    (7,447,200)                -                                (78,200,000)              (82,448,843)              16,633,769,349        1,840,205,101          18,473,974,450        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ
   (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                -                                (62,494,961)              -                                -                                -                                (88,916,941)              78,200,000               (10,716,941)              (73,211,902)              -                                (73,211,902)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               5,167,010,021          2,239,713                 958,644                    (7,447,200)                (88,916,941)              -                                (93,165,784)              16,560,557,447        1,840,205,101          18,400,762,548        
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                                -                                -                                -                                (206,576,850)            -                                -                                -                                -                                -                                (206,576,850)            159,868,703             (46,708,147)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                10,530,105               -                                -                                -                                (59,962,000)              -                                (59,962,000)              (49,431,895)              -                                (49,431,895)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                (196,046,745)            -                                -                                -                                (59,962,000)              -                                (59,962,000)              (256,008,745)            159,868,703             (96,140,042)              
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน -                                -                                -                                -                                -                                (193,300)                   (958,644)                   -                                -                                -                                (1,151,944)                (1,151,944)                -                                (1,151,944)                
ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                (9,716,788)                1,000,000,000          -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                990,283,212             -                                990,283,212             
ซื้อคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                -                                (1,000,000,000)         -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (1,000,000,000)         (1,000,000,000)         
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 34) -                                -                                -                                -                                (410,126,032)            -                                -                                -                                -                                -                                -                                (410,126,032)            -                                (410,126,032)            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 43) -                                -                                -                                -                                (88,324,500)              -                                -                                -                                -                                -                                -                                (88,324,500)              -                                (88,324,500)              
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
   อาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (12,282,441)              (12,282,441)              
ซื้อส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 20) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (5,030,512)                -                                -                                (5,030,512)                (5,030,512)                (342,550,488)            (347,581,000)            
ขายบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                -                                2,408,199                 (2,408,199)                -                                -                                -                                -                                (2,408,199)                -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 333,300,000             5,110,366,422          6,000,000,000          33,330,000               4,474,920,943          (361,786)                   -                                (12,477,712)              (148,878,941)            -                                (161,718,439)            15,790,198,926        1,645,240,875          17,435,439,801        

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ือหุ้น กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
                                     งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากเงินลงทุน
ทุนเรือนหุ้น กาํไรสะสม ในตราสารทุนที่วดั ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการ
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - มูลค่ายตุิธรรมผา่น วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอื่น รวม

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้น ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 333,300,000             5,130,088,999          5,000,000,000          33,330,000               3,673,967,933          -                                  -                                -                                14,170,686,932        
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                1,459,171,953          -                                  -                                -                                1,459,171,953          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                (7,739,846)                -                                  (78,200,000)              (78,200,000)              (85,939,846)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                1,451,432,107          -                                  (78,200,000)              (78,200,000)              1,373,232,107          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 43) -                                -                                -                                -                                (766,590,000)           -                                  -                                -                                (766,590,000)           
ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                (10,005,789)              1,000,000,000          -                                -                                -                                  -                                -                                989,994,211             
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 34) -                                -                                -                                -                                (391,232,884)           -                                  -                                -                                (391,232,884)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               3,967,577,156          -                                  (78,200,000)              (78,200,000)              15,376,090,366        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               3,967,577,156          -                                  (78,200,000)              (78,200,000)              15,376,090,366        
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
   การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                -                                (45,070,571)              (78,200,000)                 78,200,000               -                                (45,070,571)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 333,300,000             5,120,083,210          6,000,000,000          33,330,000               3,922,506,585          (78,200,000)                 -                                (78,200,000)              15,331,019,795        
กาํไรสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                283,227,334             -                                  -                                -                                283,227,334             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                8,357,827                 (66,300,000)                 -                                (66,300,000)              (57,942,173)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                                -                                -                                291,585,161             (66,300,000)                 -                                (66,300,000)              225,285,161             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 43) -                                -                                -                                -                                (88,324,500)              -                                  -                                -                                (88,324,500)              
ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                (9,716,788)                1,000,000,000          -                                -                                -                                  -                                -                                990,283,212             
ซื้อคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 34) -                                -                                (1,000,000,000)        -                                -                                -                                  -                                -                                (1,000,000,000)        
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 34) -                                -                                -                                -                                (410,126,032)           -                                  -                                -                                (410,126,032)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 333,300,000             5,110,366,422          6,000,000,000          33,330,000               3,715,641,214          (144,500,000)              -                                (144,500,000)           15,048,137,636        

-                                -                                -                                -                                -                                -                                
-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น



บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 1,047,791,201      1,167,321,138      179,824,511         1,407,942,243      
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 40) (1,013,040,610)     (356,814,404)        -                           -                           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 2,146,063,959      3,607,537,296      871,766,437         1,170,072,897      
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เป็นค่าใชจ้่าย 33,937,425           131,307,214         586,531                871,646                
   งานระหวา่งก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง -                           1,615,002,004      -                           -                           
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 236,774,207         155,529,304         168,074,741         92,925,227           
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 75,825,601           161,186,717         20,758,163           11,275,902           
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเงินใหกู้ยื้ม 17,393,381           -                           8,065,485             -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 28,195,018           267,671                107,700,000         -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ยื้มแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
      จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                           -                           80,388,616           (119,726,977)        
   การปรับลด (โอนกลบั) ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็น
      มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดร้ับ 52,124,558           (186,236,780)        18,627,682           (14,147,775)          
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/
      เงินลงทุนชัว่คราว (97,727)                (26,527,110)          (97,727)                (26,527,110)          
   กาํไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินลงทุนชัว่คราว (8,525,484)           (12,293,512)          (8,525,484)           (12,293,512)          
   กาํไรจากการโอนสิทธิ (296,328,876)        -                           (122,636,685)        -                           
   กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (3,205,448)           -                           -                           -                           
   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,847,519             3,154,552             -                           -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (356,549,198)        (63,416,829)          (342,930,969)        -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           415,127,501         42,285,730           
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,076,418,249)     (1,116,818,607)     -                           -                           
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
      อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,052,075           3,446,485             5,838,866             (647,458)              
   ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,592,790             30,202,918           11,061,821           18,905,975           
   ค่าใชจ้่ายประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (โอนกลบั) (6,093,927)           71,792,763           (34,201,877)          23,482,946           
   ค่าใชจ้่ายประมาณการหน้ีสินระยะยาว 2,204,035             2,051,615             2,142,385             1,811,886             
   ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจาํหน่าย -                           23,740,962           -                           19,556,987           
   ดอกเบ้ียรับ (383,523,770)        (337,140,782)        (567,211,398)        (562,167,997)        
   เงินปันผลรับ (8,303,581)           (8,530,808)           (1,053,584,060)     (1,603,650,121)     
   ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 623,903,747         565,992,580         872,745,379         647,415,289         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,149,618,646      5,430,754,387      633,519,918         1,097,385,778      
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 517,306,295         (153,742,233)        254,558,427         (5,656,930)           
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 207,545,889         314,699,581         103,193,919         (113,503,296)        
   สินคา้คงเหลือ 45,066,281           (18,862,438)          -                           -                           
   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (761,526,602)        (9,768,291,303)     (159,811,061)        (630,402,721)        
   ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ (11,572,545)          (40,223,615)          (389,938)              (1,170,657)           
   งานระหวา่งก่อสร้าง -                           (1,481,316,632)     -                           -                           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 323,835,273         (233,625,927)        243,599                17,475,032           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือท่ีดินโครงการและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง (553,995,606)        311,697,834         (553,995,606)        311,697,834         
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (134,465,785)        -                           (130,000,080)        -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (48,748,971)          (104,458,804)        23,685,555 (66,844,765)          
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,174,654             -                           6,747,543             -                           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,893,815         (48,884,626)          386,165                (51,605,098)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (566,397,248)        (747,183,221)        (259,392,632)        (197,150,749)        
   ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (47,937,500)          (86,329,309)          (15,349,900)          (47,806,159)          
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว (2,391,221)           -                           -                           -                           
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 50,442,234           (217,601,132)        -                           -                           
   เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ -                           -                           31,606,491           -                           
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (136,521,747)        (436,612,621)        3,784,409             90,836,141           
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (195,904,631)        74,405,240           (99,234,428)          (70,635,798)          
   หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4,000,389             -                           9,333,630             -                           
   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 688,184                -                           -                           -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (37,981,106)          (17,982,348)          (13,947,976)          (26,518,821)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (9,026,842)           (6,126,330)           (7,937,361)           (1,647,452)           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (322,184)              (636,336)              -                           -                           
เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (89,220,328)          (7,230,319,833)     (172,999,326)        304,452,339         
   รับคืนภาษีเงินได้ 145,873,423         84,428,015           107,830,834         -                           
   จ่ายภาษีเงินได้ (310,066,259)        (238,167,002)        (58,003,964)          (91,398,698)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (253,413,164)        (7,384,058,820)     (123,172,456)        213,053,641         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 121,158,543         70,144,060           78,498,901           69,007,593           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,295,874,814      (2,048,522,490)     2,295,874,814      (2,048,522,490)     
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชัว่คราวภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (60,025,001)          -                           (60,025,001)          -                           
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 172,592,948         2,222,910,908      (973,867,409)        3,078,808,301      
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,320,564,200)     (3,395,665,000)     (1,167,564,200)     (9,488,667,351)     
เงินสดรับสาํหรับเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,086,350,399      2,392,136,875      863,075,894         3,448,900,447      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว -                           12,500,000           -                           12,500,000           
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาว (20,363,587)          (517,298,554)        -                           (510,292,324)        
เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 361,652,513         79,067,251           361,652,513         323,000                
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,058,012,410)     -                           (1,424,306,659)     (1,413,102,841)     
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้จนเป็นบริษทัยอ่ย 2,468,774,282      857,295,912         -                           -                           
ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (347,581,000)        (323,487,000)        -                           -                           
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ (198,849,000)        (2,307,769,630)     (198,849,000)        (2,307,189,000)     
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 247,193,398         198,605,590         142,607,000         269,389,081         
เงินปันผลรับ 1,079,704,378      1,392,451,335      1,053,584,060      1,603,650,121      
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 23,489,333           1,257,849             17,533,681           1,211,024             
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิจากค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 834,338,316         -                           371,768,895         -                           
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (71,518,048)          (250,972,601)        (51,874,940)          (214,007,535)        
เงินสดจ่ายสาํหรับสิทธิการเช่า -                           (53,002,157)          -                           -                           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 5,614,215,678      (1,670,347,652)     1,308,108,549      (7,497,991,974)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (404,158,900)        3,064,093,900      (220,000,000)        (580,000,000)        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                           -                           3,981,027,647      543,000,000         
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าการเงิน (93,756,540)          (3,478,429)           (78,299,096)          (3,185,415)           
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 1,775,583,828      1,315,660,677      1,615,068,402      500,000,000         
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (1,010,200,906)     (1,054,459,752)     (363,451,867)        (24,339,094)          
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 1,169,900,000      7,800,000,000      1,169,900,000      7,800,000,000      
ชาํระคืนเงินหุน้กูร้ะยะยาว (6,000,000,000)     (1,500,000,000)     (6,000,000,000)     (1,500,000,000)     
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (28,438,652)          (53,604,675)          (25,344,652)          (43,528,517)          
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (12,145,985)          (12,079,237)          (12,145,985)          (12,079,237)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (1,000,000,000)     -                           (1,000,000,000)     -                           
จ่ายดอกเบ้ีย (983,121,331)        (903,776,377)        (851,719,235)        (859,406,590)        
จ่ายเงินปันผล (88,324,500)          (766,590,000)        (88,324,500)          (766,590,000)        
จ่ายเงินปันผลของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (512,657,540)        (489,041,105)        (512,657,540)        (489,041,105)        
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,282,441)          (27,933,000)          -                           -                           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (6,199,602,967)     8,368,792,002      (1,385,946,826)     5,564,830,042      
เงินสดและรายการเงินสดท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
    ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (2,647,070)           -                           -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (841,447,523)        (685,614,470)        (201,010,733)        (1,720,108,291)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 4,028,299,428      4,713,913,898      2,191,754,295      3,911,862,586      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 3,186,851,905      4,028,299,428      1,990,743,562      2,191,754,295      

-                           -                           -                           -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           7,371,049 -                           -                           
   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 471,633,063         -                           -                           -                           
   โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12,400,358           103,947,687         -                           13,407,343           
   โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                           (3,743,800)           -                           -                           
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเปล่ียนเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                           27,845,455           -                           476,200                
   เงินลงทุนในการร่วมคา้เปล่ียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,118,118,571      366,360,903         1,019,979,126      257,804,900         
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิจากสญัญาเช่า (10,959,544)          -                           11,257,720           -                           
   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 42,181,959           -                           42,181,959           -                           
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
      จากการซ้ือกิจการ -                           93,097                  -                           -                           
   รับรู้รายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน/หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
      ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 74,952,500           97,750,000           82,875,000           97,750,000           
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 13,162,638           (13,762,575)          10,447,285           (9,674,807)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากผลประโยชน์ทางภาษี 117,808                139,724                117,808                139,724                
   เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยล์ดลง (2,694,451)           (5,736,440)           (2,694,451)           (3,713,195)           
   ประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอน 15,188,144           -                           11,859,898           -                           
   ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                           3,972,337             -                           -                           
   ค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ียงัไม่ไดช้าํระ -                           428,000                -                           428,000                
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนสุทธิ 261,669,615         -                           290,264,014         -                           
   โอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไปการดาํเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 40) 79,509,500           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อจ าหน่าย ให้บริการรับจา้งสร้างบา้น
และบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  99/1 หมู่ท่ี 14                   
ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
บริษทัฯมีสาขาหน่ึงแห่งอยู่ท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย               
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ                   
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อนนัดา ดีเวลเลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า                
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้สามญั 

   2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ทางตรงโดยบริษทัฯ     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย 100.00 100.00 
 ทู จ ากดั     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 วนั จ ากดั     
บริษทั บลู เดค็ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี นายหนา้ซ้ือขายและจดัหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
 เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากดั        
บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี  
 แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บริหารนิติบุคคล ไทย 99.98 99.98 

บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั ใหบ้ริการเก่ียวกบัสนามแข่งรถ ไทย - 100.00 
บริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั ใหบ้ริการเก่ียวกบัสนามแข่งรถ ไทย - 49.31 
   (และถือหุน้โดยบริษทั พีระ เซอร์กิต     
    วนั จ ากดั ร้อยละ 50.69)     
บริษทั เฮลิกซ์ จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง พฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริหาร

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งผลิต
และจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั  รับท าส่ือโฆษณา ไทย 99.80 99.80 
บริษทั เจวี-โค1 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.80 99.80 
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 15 จ  ากดั ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย 100.00 100.00 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์   ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั      ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์   ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้สามญั 

   2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั ลงทุนในกิจการอ่ืน ๆ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจ             
เพื่อสังคม จ ากดั 

ใหบ้ริการการจดัประชุมสัมมนาทางวิชาการ ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51.00 51.00 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 51.00 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ  ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 51.00 51.00 
บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 99.70 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย 100.00 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย 
จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย 100.00 - 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา 
จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 

บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.70 - 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั    
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั    
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละใหเ้ช่าพื้นท่ี ไทย 100.00 100.00 

รายละเอียดของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างปีปัจจุบนัแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 19 ถึงขอ้ 21 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ           
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ           
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบท่ีส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

-   การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                  
และจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

-  การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน                   
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

- การจดัประเภทรายการของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - บริษทัฯจดัประเภทรายการของหุ้นกู้
ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จากเดิมท่ีบันทึกไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุ้น 
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัทางการบญัชีในช่วงการเปล่ียนแปลงมีขอ้ผ่อนปรนให้บริษทัฯสามารถจดั
ประเภทรายการของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอขายและไดรั้บช าระค่าหุน้กู้
ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนจากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อ
หุ้นในงบการเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2563  ซ่ึงบริษทัฯไดถื้อปฏิบติั
ตามทางเลือกดงักล่าว 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                    
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ัง
แรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี 
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตาม
วิธีการอย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการกลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
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ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณา
ยกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเฉพาะเร่ืองการ
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวิธีการอยา่งง่าย การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการ
กลบัรายการของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมาจากท่ี
เคยถือปฏิบติัในช่วงไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัยงัคงเลือกน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เก่ียวกบัการเลือกวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดมาถือปฏิบติัอยู ่
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเร่ืองดงักล่าวต่องบการเงิน และจะพิจารณาบนัทึก
ผลกระทบต่องบการเงินภายหลงัส้ินสุดมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว   

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปี
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน                

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 2,287,594 (2,287,594) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 2,287,594 - 2,287,594 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 304,984 - (550) 304,434 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 487,252 - 487,252 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10,161,002 (7,677) - 10,153,325 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 435,382 (435,382) - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  979,120 - (22,184) 956,936 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 482,250 482,250 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 315,531 - 12,921 328,452 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 309,650 (54,910) - 254,740 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,520,737 - (8,198) 1,512,539 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี - - 55,204 55,204 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 2,539 - (2,539) - 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 12,874 - 12,874 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 108,998 (12,874) - 96,124 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 495,022 495,022 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,557 - (4,557) - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,229,505 - (62,495) 5,167,010 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (82,449) (10,717) - (93,166) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 2,287,594 (2,287,594) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 2,287,594 - 2,287,594 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 454,157 - 454,157 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 412,542 (412,542) - - 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 186,490 - 3,484 189,974 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  353,530 - (20,053) 333,477 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 380,116 380,116 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 236,837 - 11,268 248,105 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 184,511 (41,615) - 142,896 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี - - 41,914 41,914 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 1,178 - (1,178) - 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 7,745 - 7,745 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 67,930 (7,745) - 60,185 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 381,016 381,016 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,866 - (1,866) - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,967,577 - (45,071) 3,922,506 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 องคป์ระกอบอื่น                      
ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (3,040) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (7,677) 

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (10,717) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการ
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น                 
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,028,299 - - 4,028,299 4,028,299 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 914,916 - - 914,916 914,916 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,443,868 - - 2,443,868 2,443,868 

เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 148,002 - - 148,002 148,002 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,287,594 2,287,594 - - 2,287,594 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 198,288 - - 198,288 198,288 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 490,292 - 438,680 48,572 487,252 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,970,174 - - 3,970,174 3,970,174 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 14,481,433 2,287,594 438,680 11,752,119 14,478,393 

  



11 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น                 
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,191,754 - - 2,191,754 2,191,754 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 381,566 - - 381,566 381,566 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,388,643 - - 1,388,643 1,388,643 

เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,492,019 - - 8,492,019 8,492,019 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,287,594 2,287,594 - - 2,287,594 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 114,318 - - 114,318 114,318 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 454,157 - 412,542 41,615 454,157 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,883,944 - - 2,883,944 2,883,944 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 18,193,995 2,287,594 412,542 15,493,859 18,193,995 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามทางเลือกของแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีในการจดัประเภทรายการของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอ
ขายและไดรั้บช าระค่าหุ้นกูจ้ากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ใน
งบการเงิน 

 ทั้งน้ี หากบริษทัฯตอ้งจดัประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จ านวนเงิน
ของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามหลกัการ            
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,036,572 32,073 1,068,645 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - 5,000,000 5,000,000 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 6,000,000 (5,000,000) 1,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้ปี - หลงัการปรับปรุง 5,167,010 (34,141) 5,132,869 
ขาดทุนส าหรับปี - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 206,577 382,488 589,065 
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 410,126 (390,970) 19,156 
    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 623,904 478,110 1,102,014 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 975,432 (382,488) 592,944 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 926,000 (382,488) 543,512 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 815,563 (382,488) 433,075 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 766,131 (382,488) 383,643 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.12 - 0.12 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามหลกัการ           
บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 617,896 32,073 649,969 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - 5,000,000 5,000,000 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 6,000,000 (5,000,000) 1,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้ปี - หลงัการปรับปรุง 3,922,506 (34,141) 3,888,365 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 283,227 (382,488) (99,261) 
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 410,126 (390,970) 19,156 
    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 872,745 478,110 1,350,855 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 283,227 (382,488) (99,261) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 225,285 (382,488) (157,203) 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.04 - 0.04 

4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,599,333 1,253,194 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (38,957) (24,619) 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (883,652) (708,024) 
บวก: อ่ืน ๆ 25,852 12,617 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (159,446) (113,282) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 543,130 419,886 

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,096 3,044 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 550,226 422,930 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิม (ร้อยละต่อปี) 2.77 - 5.80 2.77 - 5.80 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 55,204 41,914 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 495,022 381,016 

 550,226 422,930 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ก)  รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

กลุ่มบริษทัจะถือว่าเกิดสัญญาท่ีท ากับลูกค้า เม่ือกลุ่มบริษทัได้เขา้ผูกพนัในขอ้ตกลงกับคู่สัญญาท่ี
ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพนัท่ีใช้บังคบัได้ กลุ่มบริษัทจะระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในสัญญา และ       
ปันส่วนราคาของรายการใหแ้ก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญาตามเกณฑท่ี์เหมาะสม 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการให้แก่
ลูกคา้แลว้ โดยแสดงตามมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี กิจการอาจโอนอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง 
หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสญัญาและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชก้บัสญัญานั้น  

การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงัน้ี  
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยรับรู้เม่ือ                  
กลุ่มบริษัทได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  กล่าวคือ เม่ือมี                 
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั รายได้จาก               
การขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหักดว้ยส่วนลดและค่าใช้จ่ายท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายแทน
ใหแ้ก่ลูกคา้ เง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นไปตามงวดการจ่ายช าระท่ีระบุในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้  

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

บริษทัย่อยจะรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง โดยใช้วิธีผลลพัธ์ในการ
ก าหนดขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณโดยการวดัมูลค่างานก่อสร้างท่ีไดโ้อนอ านาจการควบคุม
ใหก้บัลูกคา้แลว้เทียบกบัมูลค่างานทั้งหมดของสญัญาซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมงาน 

รายได้ค่านายหน้า 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดค่้านายหนา้เม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ินแลว้ 

รายได้จากการบริหารโครงการ  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการบริหารโครงการตลอดช่วงเวลา การใหบ้ริการโดยใชว้ิธีปัจจยัน าเขา้ใน
การก าหนดขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวด
กบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา   

รายได้ค่าบริการอ่ืนที่ส่งมอบการควบคุม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

รายไดค่้าบริการอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบการควบคุม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายได้
เม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ค่าบริการอ่ืนท่ีส่งมอบการควบคุมตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดจ้ากการบริการอ่ืนท่ีส่งมอบการควบคุมตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยใชว้ิธีปัจจยั
น าเขา้ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงาน ซ่ึงค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึง
วนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการปฏิบติัตามสญัญา   

 กลุ่มบริษทัจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง และรายไดจ้ากการ
บริการอ่ืน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าโครงการปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน / ลดลง อายขุองโครงการ 
ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัส าคญัของจ านวนรายไดท่ี้
รับรู้สะสม  
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ข)   รายได้ค่าเช่า 

  กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดค่้าเช่าตามสญัญาเช่าด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

ค) รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ง) รายได้เงินปันผล 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 การรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ก) ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 กลุ่มบริษทับันทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้าเป็นสินทรัพยแ์ละตัดเป็น
ค่าใชจ่้ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้
สูงกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง   

ข) ต้นทุนการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 กลุ่มบริษทัพิจารณาบนัทึกตน้ทุนการท าใหเ้สร็จส้ินตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผา่นมาแลว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการทั้งจ านวน ยกเวน้กลุ่มบริษทัสามารถระบุไดว้า่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง และเป็นตน้ทุนท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จในอนาคต  และกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนตน้ทุนดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงจะ
บนัทึกตน้ทุนนั้นเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้
รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกส ารองเผื่อผลขาดทุนส าหรับโครงการทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการนั้นจะ
ประสบผลขาดทุน 
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ค) ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัไดแ้บ่งสรร
ตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ให้กบับา้นพร้อม
ท่ีดินท่ีขายไดต้ามเกณฑ์พื้นท่ีท่ีขาย ส่วนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัแบ่งสรรตน้ทุนตามเกณฑ์ราคาท่ี
ขายในแต่ละหน่วย 

 ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัไดส่้งมอบให้กบัลูกคา้ตาม
สัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองตกแต่ง ซ่ึงถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยในอาคาร ชุดพกั
อาศยัท่ีส่งมอบ 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

ง) ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

จ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.3 ยอดคงเหลือของสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีเ้งินประกนัผลงาน  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีประกนัผลงานแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจาก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

เจ้าหนีค่้าบริหารโครงการ 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้เจา้หน้ีค่าบริหารโครงการเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระตอ้งจ่ายช าระคืนค่าตอบแทนในกรณีท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ และคาดไดว้า่จะจ่ายช าระคืนส่ิงตอบแทนนั้นบางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
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เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เม่ือจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกิน
กวา่รายไดท่ี้รับรู้สะสม โดยแสดงเป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยกิจการยงัมี
ภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ดงักล่าวจะรับรู้เป็น
รายไดเ้ม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ า
ฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
วนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.5  ลูกหนีค่้าเช่าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 กลุ่มบริษัทแสดงลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืนไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน” ใน           
งบแสดงฐานะการเงิน 

5.6 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

5.7 ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ                   
ต ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ีย
จ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงประมาณการตน้ทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากการลงทุน (ถา้มี)  
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5.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 9 ปี 20 ปีและ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่น
การค านวณผลการด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 12 และ 30 ปี 
อุปกรณ์                   5  ปี  
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ  7 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.11 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์หรือการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการท าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคา
ทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชห้รือขายไดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุน
การกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  
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5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์นั้ นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

   อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์และฐานขอ้มูล  3, 5 และ 10 ปี 

5.13 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินสินเช่ือและก่อน
การเบิกถอนเงินกูย้มืจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย
จะตดัจ่ายตามสัดส่วนของเงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่าย
โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกู ้

 ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

5.14 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

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

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

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 - 4 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 9 - 12 ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 ปี 
  ยานพาหนะ 2 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้จดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสญัญา
เช่า กลุ่มบริษทับันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

สญัญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้
งานของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

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

5.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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5.16 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมี            
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความ
เส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมิน
มูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่าย
สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
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5.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตาม
โครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.20 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 าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.21 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี
เร่ืองยอดคงเหลือของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารหน้ี)  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
เง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

ทั้งน้ี รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหรือการโอน
กลับรายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนและค านวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว ้            
เพื่อค้า เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่
สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้  
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดั
จ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดั
จ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

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  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

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

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

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสญัญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรกต็าม ในบางกรณีกลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงิน
นั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่ง 
ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

6.1 การไม่รวมงบการเงินของบริษัทท่ีกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึง่หน่ึงในงบการเงินรวม 

ถึงแมว้า่กลุ่มบริษทัจะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในการร่วมในสัดส่วนท่ีมากกวา่ก่ึงหน่ึง (ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21) แต่เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินการ
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนดงักล่าว โดยสัญญาร่วมทุนระบุว่าเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วม
ทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูร่้วมทุนอยา่งนอ้ยฝ่ายละหน่ึงคนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น กลุ่มบริษทั
พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัเหล่าน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้และไม่น ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม 

6.2 รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการวดัระดบั
ความกา้วหนา้ของงานเพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน โดย
อา้งอิงขอ้มูลจากวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและค านึงถึง ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต 

6.3 ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง 

บริษทัย่อยประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างซ่ึงน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยท่ีตอ้งใชใ้นการ
ให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง 
ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บริษทัยอ่ยจะท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอ และทุกคราวท่ี
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 
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6.4 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับสัญญาการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัท ากบัลูกคา้ซ่ึงระบุให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงิน
เม่ือเร่ิมสญัญา เช่น เงินจอง เงินท าสญัญา และเงินดาวน์ กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้วา่เงินท่ีไดรั้บมาดงักล่าว
ไม่ถือว่ามีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั เน่ืองจาก เงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ดงักล่าวไม่ใช่
การจดัหาเงินทุนเพื่อกลุ่มบริษทั แต่ใช้เพื่อป้องกนักลุ่มบริษทัจากการท่ีลูกคา้มิอาจปฏิบติัตามสัญญาให้
สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด 

6.5 ประมาณการต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

ในการค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณตน้ทุน
ทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการ
ปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการตน้ทุนดังกล่าวข้ึนจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

6.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการปรับลดต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เม่ือพบว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของ
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั  ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันา
อสังหาริมทรัพยเ์ท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส าคัญและการปรับลดมูลค่า
ดงักล่าวข้ึนกบัดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

6.7 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภค 

ในการประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช ้             
ดุลยพินิจในการประมาณการค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุด และสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบา้นและอาคารชุดใหแ้ก่ลูกคา้ในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

6.8 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

กลุ่มบริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 

6.9 ประมาณการค่าแนะน าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซ้ือซ ้า 

กลุ่มบริษทัประมาณการค่าแนะน าลูกค้าใหม่และค่าตอบแทนการซ้ือซ ้ า  โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของสมาชิกท่ีไดค่้าแนะน าตาม
มูลค่าของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ซ้ือตามเง่ือนไขก าหนด 
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6.10 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้เม่ือพบว่าบริษทัเหล่านั้น
ด าเนินธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานท่ีมูลค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าวจะปรับเพิ่มข้ึน ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวตามดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมคา้ดงักล่าวอาจมีข้ึนได ้          
ในอนาคต 

6.11 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ายบริหาร 

6.12 สัญญาเช่า  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายสุญัญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบ้ียการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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6.13 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค่าเช่า ลูกหนี้อ่ืน และ
สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีค่าเช่า 
ลูกหน้ีอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
บริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

6.14 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต 
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.15 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน / ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ / สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

ในการค านวณค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์หากข้อสมมติฐานต่าง ๆ 
เปล่ียนแปลงไป 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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6.16 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.17 การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาว  

ในการจดัประเภทส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการการไถ่ถอนหลักประกันและการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีระบุในสญัญาเงินกูน้ั้นๆ 

6.18 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์             
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน ต่าง ๆ 
ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6.19 คดฟ้ีองร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือว่าจ านวนประมาณการหน้ีสิน (หากมี)   ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานมีความเหมาะสมแลว้  

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 19 ถึงขอ้ 21 และลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั กรีนวลัเล่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จ  ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ทอสกาน่า พิอาซา จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั พีระ เซอร์กิต จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

  (ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 
บริษทั คลอเส็ท คาเฟ่ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั มาดูโร จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ทอสกานา วลัเล่ อาคิเทค จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

7.1 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 25 63 ราคาตามสัญญารายโครงการ 

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 
ของมูลค่าโครงการตามท่ีระบุ
ในสัญญา  

รายไดค่้านายหนา้ - - 3 12 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ของมูลค่าขาย
หอ้งชุดท่ีมีการท าสัญญาและโอน
ระหวา่งปี 

รายไดค่้าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - - 6 ราคาตามสัญญา 
รายไดเ้งินปันผล - - 118 211 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดด้อกเบ้ีย - - 308 307 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี

ต่อปี (2562: ร้อยละ MLR บวก
อตัราคงท่ีและร้อยละ 3.85 - 
5.38 ต่อปี และอตัราดอกเงิน
ฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

- - - 101 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 60 71 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 75 56 ร้อยละ 0.50 - 3.50 ของมูลค่าขาย

หอ้งชุดท่ีมีการวางเงินจองท า
สัญญาและโอนในระหวา่งปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 197 84 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อ
ปี (2562: ร้อยละ MOR ลบอตัรา
คงท่ีและอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก      
ประจ าธนาคาร 12 เดือน              
บวกร้อยละ 0.10) 

ค่าเช่าจ่าย - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 5 7 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 917 1,530 917 1,530 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่า
โครงการตามท่ีระบุในสัญญา  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 514 819 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้าบริการ 10 1 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดค่้านายหนา้ 273 281 271 279 ร้อยละ 1.50 - 4.00 (2562: ร้อยละ 

0.50 - 2.50) ของมูลค่าขายหอ้ง
ชุดท่ีมีการท าสัญญาและโอนใน
ระหวา่งปี 

รายไดด้อกเบ้ีย 375 322 254 222 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี
ต่อปี และร้อยละ 6 ต่อปี (2562: 
ร้อยละ 3.85 - 6.00 ต่อปี 

รายไดเ้งินปันผล - - 928 1,384 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการจดัหาท่ีดิน - 237 - 237 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ค่าเช่าจ่าย - 4 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - 24 - 23 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกจิกบักรรมการ      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง - 4 - - ราคาตามสัญญา 

7.2 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
 บริษทัยอ่ย - - 10,134 6,954 
 การร่วมคา้ 136,091 520,730 93,089 363,338 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 8,273 2,146 2,146 
 กรรมการ 1,015 2,363 - - 
รวม 139,252 531,366 105,369 372,438 
หกั:ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 137,106 529,220 103,223 370,292 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
 การร่วมคา้ 40,354 134,937 10,309 113,503 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินโครงการและต้นทุนท่ีเกีย่วข้อง - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 554,996 - 554,996 - 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)   
    บริษทัยอ่ย     - - 72,783 93,727 
เงินมัดจ า - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
    บริษทัยอ่ย     - - 686 386 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 27)   
    บริษทัยอ่ย     - - 16,414 36,483 
 การร่วมคา้ 197,763 126,394 197,763 126,393 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 9,649 345 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 198,108 136,043 214,522 162,876 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
 บริษทัยอ่ย - - 191,148 189,232 
 การร่วมคา้ 1,772,141 1,776,202 1,772,141 1,742,451 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1,772,141 1,776,202 1,963,289 1,931,683 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
 บริษทัยอ่ย - - 5 63,639 
เจ้าหนีเ้งินมัดจ า - กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
   (แสดงภายใต้หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน / หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน)   
 บริษทัยอ่ย - - 254 254 

7.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 และการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563  

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 148,002 600 (148,600) - 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 148,002 600 (148,600) - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 692,034 36,235 (188,700) 539,569 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 204,941 3,367 (208,308) - 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 143,757 1,291 (145,048) - 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 455,485 26,957 (3,131) 479,311 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 274,224 13,920 (194,767) 93,377 
   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  667,587 27,100 (201,479) 493,208 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  325,517 172,902 (4,194) 494,225 
   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  256,847 8,082 (142,890) 122,039 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 394,195 23,590 (2,030) 415,755 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 295,498 10,973 (239,700) 66,771 
 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 450,525 262,709 (5,397) 707,837 
 บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  324,506 19,427 (1,869) 342,064 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 318,131 126,061 - 444,192 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 163,094 9,750 (708) 172,136 
 บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 380,627 36,874 - 417,501 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 168,744 9,865 - 178,609 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 158,847 90,260 - 249,107 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 141,433 402,261 - 543,694 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 60,933 17,708 - 78,641 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 18,521 232,273 - 250,794 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 185,213 11,130 - 196,343 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 333,383 20,035 - 353,418 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั - 131,869 - 131,869 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่
เกีย่วข้องกัน 6,414,042 1,694,639 (1,338,221) 6,770,460 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,443,868)   (2,689,111) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการ     
 ที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,970,174   4,081,349 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563  

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ ากดั 371,600 64,914 - 436,514 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั 485,368 313,677 (285,019) 514,026 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ ากดั 455,591 72,734 - 528,325 
บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จ ากดั 629,632 94,165 - 723,797 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 358,130 14,095 (158,720) 213,505 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ๊กซ์เพิร์ท) จ ากดั 20,207 723 (5,825) 15,105 
บริษทั บลู เด็ค จ ากดั 51,651 1,856 - 53,507 
บริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั 5,368 49 (5,417) - 
บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั 34,456 276 (34,732) - 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั  2,794,836 92,916 (115,803) 2,771,949 
บริษทั เจวี-โค1 จ ากดั 533,779 17,234 - 551,013 
บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 256,319 327,247 - 583,566 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 51 104 - 155 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั 675,965 176,714 - 852,679 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ ากดั 840,745 91,885 - 932,630 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ ากดั 899,308 111,651 - 1,010,959 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ ากดั 6,306 732 - 7,038 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 78 3 - 81 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ ากดั - 20 - 20 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั - 438,572 - 438,572 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ ากดั - 153,212 - 153,212 

การร่วมค้า     
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 148,002 600 (148,602) - 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 8,567,392 1,973,379 (754,118) 9,786,653 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/                                

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (75,373) (80,389) - (155,762) 
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 8,492,019 1,892,990 (754,118) 9,630,891 
หกั: ส่วนท่ีคาดวา่จะเรียกช าระภายในหน่ึงปี (2,468,529)   (3,809,204) 
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั                     

- สุทธิจากส่วนที่คาดว่าจะเรียกช าระภายในหน่ึงปี 6,023,490   5,821,687 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
การร่วมค้า     
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 204,941 3,367 (208,308) - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 143,757 1,291 (145,048) - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  667,587 27,100 (201,479) 493,208 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  256,847 8,082 (142,890) 122,039 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 295,498 10,973 (239,700) 66,771 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 450,525 262,709 (5,397) 707,837 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  324,506 19,427 (1,869) 342,064 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 318,131 126,061 - 444,192 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 163,094 9,750 (708) 172,136 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 380,627 36,874 - 417,501 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 168,744 9,865 - 178,609 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 158,847 90,260 - 249,107 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 141,433 402,261 - 543,694 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 60,933 17,708 - 78,641 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 18,521 232,273 - 250,794 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 185,213 11,130 - 196,343 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 333,383 20,035 - 353,418 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั - 131,869 - 131,869 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการ                    
ที่เกีย่วข้องกัน 4,272,587 1,421,035 (945,399) 4,748,223 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,388,643)   (1,640,410) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,883,944   3,107,813 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากดั 1,024,392 372,176 (15,000) 1,381,568 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 1,018,231 227,836 (10,000) 1,236,067 
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั 511,533 18,987 (20,000) 510,520 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั  949,534 166,581 (7,000) 1,109,115 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั  550,190 248,272 (798,462) - 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั - 1,366,756 (150,000) 1,216,756 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั - 550,381 - 550,381 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั - 502,077 - 502,077 
 บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั - 422,659 - 422,659 
 บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั - 130,823 - 130,823 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั - 1,081,890 - 1,081,890 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการ                         
ที่เกีย่วข้องกัน 4,053,880 5,088,438 (1,000,462) 8,141,856 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 75,373 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 80,389 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 155,762 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีค านวณจาก
มูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนัโดยมีมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมเท่ากบั 6,948 ลา้นบาท และมีมูลค่าใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 4,895 ลา้นบาท  มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวค านวณโดยใชข้อ้มูลระดบั 2 ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี 
(2562: ร้อยละ MLR บวกอตัราคงท่ี ร้อยละ MOR ลบอตัราคงท่ี ร้อยละ 3.85 - 5.38 ต่อปี อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร 12 เดือน บวกร้อยละ 0.10) 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่การร่วมค้าเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกันและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  ต่อปี                 
เงินกูย้ืมมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามรายละเอียดดา้นล่าง และสามารถช าระคืน
ก่อนก าหนดหรือสามารถขอขยายก าหนดการจ่ายช าระคืนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้กูแ้ต่ละราย
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาร่วมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 21 

การร่วมคา้ วนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 31 มีนาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 31 มีนาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 30 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 31 พฤษภาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 31 มีนาคม 2564 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 31 มกราคม 2565 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 31 ธนัวาคม 2573 
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การร่วมคา้ วนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 31 ธนัวาคม 2572 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 31 ธนัวาคม 2572 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 31 ธนัวาคม 2571 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 31 สิงหาคม 2565 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 30 เมษายน 2565 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 30 พฤศจิกายน 2565 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 30 กนัยายน 2579 

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 100 166 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10 45 
รวม 110 211 

7.5 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษัทมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินขอ้ 44.7 

8.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 1,698 2,528 813 689 
เงินฝากธนาคาร 3,167,794 4,001,792 1,989,931 2,191,065 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก 17,360 23,979 - - 
รวม 3,186,852 4,028,299 1,990,744 2,191,754 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี  (2562:              
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.50 ต่อปี) 
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9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ีโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 2,260,816 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 26,778 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - มูลค่ายติุธรรม 2,287,594 

10.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 131,108 455,165 101,450 361,337 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 4,798 9,870 - 8,875 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - 1,348 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,906 466,383 101,450 370,212 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 16,943 93,471 1,450 310 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 40,005 59,434 1,297 - 
   3 - 6 เดือน 15 - - - 
   6 - 12  เดือน - 1,061 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 6,137 5,930 5,011 5,011 

รวม 63,100 159,896 7,758 5,321 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (6,137) (5,930) (5,011) (5,011) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 56,963 153,966 2,747 310 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 192,869 620,349 104,197 370,522 



44 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,122 62,712 - - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 153,917 203,148 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78 125 1,773 80 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61,298 40,673 33,057 22,983 

รวม 218,561 308,804 36,976 25,209 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (34,995) (14,237) (34,924) (14,165) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 183,566 294,567 2,052 11,044 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 376,435 914,916 106,249 381,566 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน           
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,167 19,176 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 20,965 20,759 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 41,132 39,935 

11.  สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
วสัดุก่อสร้าง 1,143 46,209 - - 
รวม 1,143 46,209 - - 
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12. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดินและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 10,219,466 9,565,808 308,395 302,748 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหวา่งพฒันา 4,953,678 4,379,469 549,638 1,076,765 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 4,730,113 6,488,141 3,193,969 3,333,422 

รวม 19,903,257 20,433,418 4,052,002 4,712,935 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ  (74,539) (22,414) (38,532) (19,905) 

สุทธิ  19,828,718 20,411,004 4,013,470 4,693,030 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ
ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 385 354 51 74 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.50 - 4.80 2.95 - 5.00 3.50 - 3.95 2.95 - 3.95 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจด
จ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 17,567 14,162 1,809 - 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 22,414 19,905 
บวก: ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 68,921 28,103 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งปี     (16,796) (9,476) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 74,539 38,532 

 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัโครงการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดท่ียงัด าเนินการ
ขายอยู ่ณ วนัส้ินปี 27,337 31,043 9,332 11,145 

มูลค่าของโครงการท่ีไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 10,195 11,436 4,206 4,837 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการท่ีไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขาย
หรือขายแลว้ 37 37 45 43 

13.  ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 32,177 299 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 11,572 390 
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขายระหวา่งปี (33,937) (587) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 9,812 102 
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14. ยอดคงเหลือที่ส าคญัของสินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า     
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ - สุทธิ 81,220 343,626 10,309 113,503 
   ลูกหน้ีการคา้ 189,698 614,643 101,450 370,212 
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 155,039 265,860 - - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - สุทธิ 425,957 1,224,129 111,759 483,715 
หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า     
   เจา้หน้ีค่าบริหารโครงการ (197,755) (124,904) (197,755) (124,904) 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,862,026) (1,991,047) (1,992,751) (1,957,360) 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (2,059,781) (2,115,951) (2,190,506) (2,082,264) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 81 ลา้นบาทคาดว่าจะเรียก
ช าระภายในหน่ึงปี (2562: 343 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ลา้นบาท 2562: 113 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 60,368 60,368 
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
เงินมดัจ า 134,466 130,000 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 194,834 190,368 
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16. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 88,961 56,568 64,906 48,783 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,899 46,802 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ - - 72,783 93,727 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน 100,973 134,942 87,862 111,283 
อ่ืน ๆ 31,740 66,672 20,222 35,635 
รวม 224,573 304,984 245,773 289,428 

17. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งกลุ่มบริษทัไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

18. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน   
บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 329,667 329,667 
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
ตราสารทุนในต่างประเทศ 52,840 - 
 382,507 329,667 
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย   
เงินประกนั 37,443 34,868 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 419,950 364,535 

 ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในธุรกิจ
โรงแรม และเทคโนโลย ีซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 

 ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรวมจ านวน 8 ลา้นบาท 
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19. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชี 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั 
(ถือหุน้โดยบริษทั พีระ   

       คาร์ท จ ากดั ร้อยละ 45) 

จ าหน่ายอะไหล่และ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต ์

ไทย - 45 - 900 - - 

ในเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท พีระ อาร์ที คาร์ท  จ ากัด ในสัดส่วน                 
ร้อยละ 45 ผ่านการขายเงินลงทุนในบริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั (บริษทัย่อยทางออ้ม) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20.4.2 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบริษทัฯรับรู้ส่วน
แบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียเตม็จ านวนเงินลงทุนแลว้ 

ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีส่วนแบ่ง
ก าไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม  
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20. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

20.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ           
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากดั 300,000 300,000 100.00 100.00 2,459,532 2,459,532 (1,315,000) (1,315,000) 1,144,532 1,144,532 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์วนั จ ากดั 2,155,981 2,155,981 100.00 100.00 1,143,572 1,143,572 (27,000) (27,000) 1,116,572 1,116,572 
บริษทั บล ูเด็ค จ ากดั     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (184,927) (182,800) 48,073 50,200 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากดั 4,000 4,000 100.00 100.00 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 
บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั - 45,000 - 100.00 - 45,000 - (36,000) - 9,000 
บริษทั พีระ คาร์ท จ ากดั (และถือหุน้โดยบริษทั พีระ เซอร์กิต วนั จ ากดั อีกร้อยละ 50.69) - 36,500 - 49.31 - 17,999 - (8,285) - 9,714 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั 1,192,200 1,192,200 100.00 100.00 1,192,200 1,192,200 (330,000) - 862,200 1,192,200 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 
บริษทั เจวี-โค1 จ ากดั 100 100 99.80 99.80 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี7 จ ากดั 240,000 240,000 100.00 100.00 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี10 จ ากดั 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี14 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี15 จ ากดั 165,000 147,000 100.00 100.00 - 147,000 - - - 147,000 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 338,000 338,000 100.00 100.00 338,000 338,000 - - 338,000 338,000 
 300,000(1) 300,000(1) 100.00 100.00 323,487 323,487 - - 323,487 323,487 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั    900,000 900,000 100.00 100.00 950,510 950,510 - - 950,510 950,510 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั    446,400 446,400 100.00 100.00 446,400 446,400 - - 446,400 446,400 
 550,000(1) 550,000(1) - - - - - - - - 
บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั           270,000 270,000 100.00 100.00 270,000 270,000 - - 270,000 270,000 
 240,000(1) 240,000(1) - - - - - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั เอดีซี-เจว ี19 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี20 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี21 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี23 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 370,000 370,000 100.00 100.00 370,000 370,000 - - 370,000 370,000 
บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากดั 5,000 5,000 100.00 100.00 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 
บริษทั เอดีซี-เจว ี26 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจว ี27 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ ากดั 795,990 795,990 51.00 51.00 405,955 405,955 - - 405,955 405,955 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 599,670 599,670 100.00 51.00 653,412 305,831 - - 653,412 305,831 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ ากดั 664,430 664,430 51.00 51.00 338,859 338,859 - - 338,859 338,859 
บริษทั เอดีซี-เจว ี28 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจว ี29 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจว ี30 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 505,500 505,500 100.00 100.00 513,090 513,090 - - 513,090 513,090 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั  1,000,000 - 100.00 - 1,045,214 - - - 1,045,214 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั  450,000 - 100.00 - 463,340 - - - 463,340 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั  550,000 - 100.00 - 569,437 - - - 569,437 - 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั นิว บลูมูน วิลลา่ จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 100 - 99.70 - 100 - - - 100 - 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 100 - 99.70 - 99 - - - 99 - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ วนั จ ากดั            
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั 700,000 700,000 100.00 100.00 - - - - - - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อนันดา เอแพค บางจาก จ ากดั           
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 950,000 950,000 100.00 100.00 - - - - - - 
รวม     12,467,901 10,251,630 (1,856,927) (1,569,085) 10,610,974 8,682,545 
(1) ทุนหุน้บุริมสิทธิเรียกช าระแลว้            
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ   
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จ ากดั - 180,000 
บริษทั อนนัดา เอเอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั - 7,200 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอก็ซ์เพิร์ท) จ ากดั - 23,999 
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ ากดั 12,784 - 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 104,992 - 

รวม 117,776 211,199 

20.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนการออกเสียง 

ของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

อตัราเงินปันผลของ 

หุน้บุริมสิทธิ 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบ่ง

ใหก้บัส่วนของ                 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่                                  

มีอ านาจควบคุมใน                  

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

ค่าใชจ่้ายทางตรง                

ในการออกหุน้(1) 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี)       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัย่อย          

บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั - - -  8.0 - - - 51 - - 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จ ากดั(2) 4.25 4.25 8.9  8.9 574 537 37 - - - 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั(2) 4.26 4.26 8.5  8.5 297 234 63 - - - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทย่อย           

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ ากดั 49.00 49.00 -  - 412 415 (1) 39 - - 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ ากดั(3) - 49.00 -  - - 338 15 57 - - 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท36 จ ากดั 49.00 49.00 -  - 362 316 46 1 - - 
(1) ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นเป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษีไดแ้สดงเป็น “ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นของบริษทัยอ่ย” และเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(2) ในระหว่างปี 2562 ไม่มีก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาร่วมทุน
ระหวา่งผูถื้อหุน้ 

(3) ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมทั้งจ านวน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20.4.4 

รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุน้บุริมสิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 

- มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 20 หุน้ต่อ 1 เสียง 

- มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราร้อยละคงท่ีของมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ท่ีไดรั้บช าระแลว้ 
โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ค านวณแบบไม่
ทบตน้  
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- ในกรณีท่ีมีการช าระบัญชี ภายหลังจากท่ีช าระหน้ีสินของบริษัทย่อยทั้ งหมดแล้ว และบริษัทย่อยยงัมี
ทรัพยสิ์นเหลือพอเพื่อแบ่งคืนให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจะไดรั้บส่วนแบ่งทรัพยสิ์นก่อนผูถื้อหุ้น
สามญั โดยคิดเป็นจ านวนไม่เกินกวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงไดช้ าระไวแ้ลว้ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นและ
เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะจ่ายคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุน้สามญั มีดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมประเภทหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย หมายถึง หุน้สามญักลุ่ม ข ของบริษทัยอ่ย 
และมีเร่ืองส าคญัท่ีแตกต่างกบัหุน้สามญักลุ่ม ก ดงัน้ี 

 ภายใตส้ัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้นสามญักลุ่ม ก มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญักลุ่ม ข คืนหลงัจาก
การร่วมคา้ท่ีบริษทัย่อยไปลงทุนมีการโอนห้องชุดในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูซ้ื้อไดถึ้ง             
ร้อยละ 90 ของจ านวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ ทั้งน้ี ราคาใชสิ้ทธิซ้ือคืนหุ้นสามญักลุ่ม ข จะเป็นไป
ตามท่ีระบุในสญัญา 
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20.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกนั  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั แอชตนั อโศก      
พระราม 9 จ  ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี       
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 
จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน - 460 290 281 421 9 1 330 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,115 460 433 225 469 853 874 323 
หน้ีสินหมุนเวียน 9 9 1 1 3 2 155 1 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั แอชตนั อโศก      
พระราม 9 จ  ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี  
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 
จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 27 20 15 13 24 16 20 10 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 194 (19) 219 2 27 78 68 (5) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 194 (19) 219 2 27 78 68 (5) 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั แอชตนั อโศก         
พระราม 9 จ  ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี  
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
จ ากดั 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 
จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 194 (473) 218 3 27 81 70 (2) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (199) 368 (28) (83) (31) (229) (72) (204) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1 108 - 81 - 77 - 108 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
สุทธิ (4) 3 190 1 (4) (71) (2) (98) 
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20.4 รายการเปลีย่นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

20.4.1 การจัดตั้งบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้บริษทัฯจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อรองรับการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 

บริษทั 

 
วนัท่ี                       

จดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทั 

ทุนจดทะเบียน
และ                     

ทุนช าระแลว้ 

 
 

จ านวนหุน้ 

 
 

มูลค่าหุน้ละ 

 
สัดส่วนการ 
ถือหุน้ของ             
บริษทัฯ 

  (ลา้นบาท) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ร้อยละ) 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 9 พฤศจิกายน 2563 0.1 1,000 100 99.70 

20.4.2 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ใน เดือนมีนาคม 2563 บ ริษัทฯได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท  พี ระ เซอร์กิต  ว ัน  จ ากัด                  
(บริษัทย่อยทางตรง) ในสัดส่วนร้อยละ 100  และบริษัท พีระ คาร์ท จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)             
ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงบริษทั พีระ อาร์ที คาร์ท จ ากดั (บริษทัร่วมทางออ้ม) ในสัดส่วนร้อยละ 45 
ให้แก่บริษทั เอ็กซ์ตรีม สปอร์ต มาร์เก็ตต้ิง เวนเจอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 362              
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 บริษทัฯ
รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและ             
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน  357                
ลา้นบาท และ 343 ลา้นบาท ตามล าดบั 

20.4.3 การเพิม่ทุนของบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอดีซี - เจวี 15 จ ากดั (บริษทัย่อย)  มีมติ
อนุมติัให้เรียกช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในส่วนท่ีเหลือให้เต็มจ านวนตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ในอตัราหุ้นละ 
72 บาท จ านวน 250,000 หุ้น บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวในสัดส่วนการถือของบริษทัฯ 
ร้อยละ 100 หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนแลว้ในเดือน
สิงหาคม 2563 
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20.4.4 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่เติม 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม9 จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั                
ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากัด (บริษทัย่อย) จากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 3 ลา้นหุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 118.29 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 348 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ใน
เดือนสิงหาคม 2563 การซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวมีผลท าให้บริษทัฯมีสัดส่วนการออกเสียงในบริษทัย่อย
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างของราคาซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี
ของบริษัทย่อยจ านวน 5 ล้านบาทไวใ้นส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน               
บริษทัยอ่ยในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวม 

20.4.5 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  21.5.2 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีปัจจุบัน บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  สามย่าน จ ากัด จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 4,900,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
109.2274 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 535 ลา้นบาท ท าใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทดังกล่าว ท าให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมค้า” เป็น “บริษัทย่อย”             
บริษัทฯจึงเปล่ียนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย             
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563  

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  21.5.2 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปีปัจจุบัน บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 2,205,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
106.05 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 234 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทดังกล่าว ท าให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมค้า” เป็น “บริษัทย่อย”              
บริษัทฯจึงเปล่ียนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย              
งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากัด              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมจนถึงวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2563  
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 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  21.5.2 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปีปัจจุบัน บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 2,695,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
107.22 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 289 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทดังกล่าว ท าให้บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมค้า” เป็น “บริษัทย่อย”              
บริษัทฯจึงเปล่ียนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย             
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั ณ วนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2563  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563  

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนทั้งสามบริษทัขา้งตน้เป็นการซ้ือสินทรัพย ์

20.4.6 การเลกิบริษัทย่อย 

 เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้เลิกบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท                 
อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั และบริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั ซ่ึงการ
เลิกบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเพื่อเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการช าระบญัชี  

20.5 ภาระหนีสิ้นเกีย่วกบัภาษีเงินได้จากการซ้ือกจิการ 

 ในขั้นตอนการปันส่วนตน้ทุนราคาซ้ือ (purchase price allocation) ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู 
จ ากดั ในปี 2553 ไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ซ่ึงเกิดจากการค านวณมูลค่า
ยติุธรรมเพิ่มของสินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงบริษทัฯไดแ้สดงภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงิน
ไดจ้ากการซ้ือกิจการจ านวนดงักล่าวอยูใ่นบญัชีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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21. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
21.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                  (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
การร่วมคา้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี  
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย          
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 280,480 - 321,165 - 280,480 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย  อโศก จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 539,743 704,647 433,500 433,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 510,000 - 579,768 - 510,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 204,000 204,000 226,471 328,686 204,000 204,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 318,750 318,750 350,074 368,459 318,750 318,750 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 447,572 401,458 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 178,500 178,500 212,162 228,086 178,500 178,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 216,749 216,749 238,127 268,815 216,749 216,749 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 280,500 280,500 328,652 341,351 280,500 280,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 229,500 229,500 293,009 281,263 229,500 229,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 229,500 - 282,815 - 229,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 561,000 561,000 535,514 327,966 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 242,250 242,250 394,542 120,754 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 448,414 279,388 433,500 433,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 315,557 204,166 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 280,500 280,500 330,929 406,099 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 481,000 481,000 553,310 702,427 481,000 481,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74(1) 74(1) 370,000 370,000 380,754 362,740 - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 86.5 86.5 667,939 667,939 480,966 543,854 667,939 667,939 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 280,500 280,500 354,467 303,452 280,500 280,500 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
การร่วมคา้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี  
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)          
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 56 56 223,160 223,160 153,114 156,649 223,160 223,160 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 306,000 306,000 268,239 241,189 306,000 306,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 153,000 153,000 181,825 117,368 153,000 153,000 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 60 60 434,152 434,152 329,584 335,642 434,152 434,152 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 163,964 163,964 93,759 140,301 163,964 163,964 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 198,333 236,746 293,250 293,250 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 165,304 202,270 293,250 293,250 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 58,650 58,650 39,882 54,482 58,650 58,650 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 462,499 462,499 355,232 397,401 462,499 462,499 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 481,000 481,000 411,125 432,391 481,000 481,000 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 555,000 555,000 439,152 480,450 555,000 555,000 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 198,901 51 166,856 -(3) 198,901 51 
     ประเภทผสมผสาน         
รวม    9,413,014 10,234,144 9,232,668 10,152,248 7,347,264 8,168,394 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ          
Ananda SU Ltd(2) ลงทุนในกิจการอ่ืนๆ 51(1) 51(1) 8,794 8,794 1,068 8,754 - - 
รวม    8,794 8,794 1,068 8,754 - - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    9,421,808 10,242,938 9,233,736 10,161,002 7,347,264 8,168,394 

(1) ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  
(3) เงินลงทุนภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยูภ่ายใต ้“ส ารองรายการภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้”
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 เงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงอยู่ภายใต ้“ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียของเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 2563 2562 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั - 5,337 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สียส่วนท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากส่วนแบ่งผล
ขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในการร่วมคา้ภายใตห้วัขอ้ “ส ารองรายการภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย
ของเงินลงทุนในการร่วมคา้” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมทุนกบับริษทัในต่างประเทศสองแห่งและบริษทัในประเทศสามแห่งและ
บุคคลรายหน่ึงเพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรองรับการ
ร่วมทุนกบัการร่วมคา้ในประเทศไทย นอกจากน้ี ในสัญญายงัระบุว่า ผูถื้อหุ้นตอ้งให้การสนับสนุนทาง
การเงินโดยการใหกิ้จการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวกูย้มืเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาร่วมทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ 
จ านวนเงินใหกู้ย้มื                          
โดยกลุ่มบริษทั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 850 1,270 648 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 400 400 204 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 625 625 319 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 600 1,200 612 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 350 650 332 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั 425 875 446 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 450 450 230 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 1,100 1,100 561 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วคิตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 475 475 242 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 850 850 434 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหลอ่ จ ากดั 600 753 459 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 650 650 481 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 500 500 370 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 772 772 668 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 550 550 281 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ 
จ านวนเงินใหกู้ย้มื                          
โดยกลุ่มบริษทั 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ  ากดั 399 552 309 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 600 800 408 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 300 300 153 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 724 724 434 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 322 322 164 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 575 575 293 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั 575 940 536 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั 115 142 73 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 625 938 694 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 650 975 722 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 750 1,125 833 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 390 595 303 

21.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม
และบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน                    

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

การร่วมคา้ ในระหวา่งปี                        ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

การร่วมค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย       
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 23,112 21,400 - - 39,410 102,018 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั 76,425 89,132 - - 241,329 130,050 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 13,004 215,237 - - 31,875 300,900 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 9,985 49,905 - - 112,200 51,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 42,058 95,197 - - 60,443 255,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 46,114 119,407 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั 15,313 9,413 - - 31,237 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั (15,515) 25,378 - - 15,173 - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 48,646 166,928 - - 61,345 153,209 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 11,746 32,130 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 7,879 92,091 - - 38,340 147,913 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั - 143,971 - - - 243,831 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 207,548 (51,706) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเมน้ จ ากดั 273,788 (34,003) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 169,026 (51,012) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 111,391 (17,801) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 68,726 218,536 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 147,035 321,776 - - 296,152 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน                    

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

การร่วมคา้ ในระหวา่งปี                        ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 18,014 81,405 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั (62,888) (30,662) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 51,015 78,799 - - - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั (3,535) (30,625) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 27,050 (34,979) - - - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 64,457 (15,040) - - - - 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย               
วนั จ ากดั (6,058) (37,408) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั (46,542) (17,758) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั (38,413) (54,224) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั (36,966) (89,957) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั (14,600) (3,709) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั (42,169) (58,145) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั (21,266) (43,465) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั (41,298) (68,952) - - - - 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั (26,656) (4,429) - - - - 
รวม 1,076,426 1,116,830 - - 927,504 1,383,921 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ       
Ananda SU Ltd (8) (11) - - - - 
รวม 1,076,418 1,116,819 - - 927,504 1,383,921 
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21.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ 
 เอเชีย ราชเทวี จ ากดั เอเชีย อโศก จ ากดั เอเชีย สามยา่น จ ากดั เอเชีย ชิดลม จ ากดั เอเชีย บางนา จ ากดั เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 

 2563(1) 2562 2563 2562 2563(1) 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 429 246 208 - 1,328 451 311 714 515 182 60 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 237 859 1,207 - 102 - 412 - 296 1,901 2,318 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน - 14 98 165 - 14 16 23 19 23 14 19 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - - - - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่             
 ผูร่้วมคา้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - - (1,056) - 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - (32) (95) (108) - (298) (23) (83) (48) (97) (72) (139) 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ผูร่้วมคา้                             

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - - - (1,355) 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - - - - - - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ - 648 1,108 1,472 - 1,146 444 663 685 737 969 903 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) - 51 51 51 - 51 51 51 51 51 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ -สุทธิ - 330 565 751 - 584 226 338 349 376 494 461 
การตดัรายการระหวา่งกนั - (9) (25) (46) - (4) - (9) 1 (7) (46) (59) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า - 321 540 705 - 580 226 329 350 369 448 402 
 

(1) เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2563 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ  บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ 

บริษทั อนนัดา                 
เอม็เอฟ เอเชีย 

 เอเชีย เตาปูน จ ากดั เอเชีย ท่าพระ จ ากดั เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั เอเชีย อุดมสุข จ ากดั เอเชีย สะพานควาย จ ากดั เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563(1) 2562 2563 2562 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222 263 423 262 526 312 154 303 - 378 277 97 340 273 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 223 604 41 575 147 442 709 822 - 226 3,236 3,847 755 2,029 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12 17 8 9 10 12 - 2 - 2 90 39 1 24 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - - - - - - - - (789) - (572) 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่               
 ผูร่้วมคา้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - (239) (504) - - (940) (893) (183) (538) 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (402) - - - - - - - - (657) (377) - (404) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (35) (8) (7) (293) (32) (65) (22) (36) - (38) (723) (981) (131) (427) 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ผูร่้วมคา้                             

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - - - - - - - - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 422 474 465 553 651 701 602 587 - 568 1,283 943 782 385 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 51 51 51 51 51 51 - 51 51 51 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ -สุทธิ 215 242 237 282 332 358 307 299 - 290 654 481 399 196 
การตดัรายการระหว่างกนั (3) (13) 1 (14) (3) (16) (14) (18) - (7) (119) (153) (4) (75) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการใน                   
การร่วมค้า 212 229 238 268 329 342 293 281 - 283 535 328 395 121 

(1) เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2563 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอแพค 

บริษทั อนนัดา                  
เอม็เอฟเอเชีย 

 เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั เอเชีย รามค าแหง จ ากดั เอเชีย เสนานิคม จ ากดั เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั พระรามเกา้ ทู จ ากดั วงเวียนใหญ่ จ ากดั 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 119 133 105 251 277 164 782 395 243 311 26 63 144 301 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,199 3,250 2,421 2,404 427 808 7 685 1,054 1,234 - - 773 1,154 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 40 32 16 22 3 9 8 11 - 2 1,344 1,083 8 10 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (494) - (635) - - - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่               
 ผูร่้วมคา้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (967) - - (638) - - - - (562) - - - (131) (579) 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (90) (465) (649) - - - - - (144) (349) - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (299) (598) (442) (520) (37) (142) (52) (111) (21) (106) - - (55) (205) 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ผูร่้วมคา้                             

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - (1,116) (822) - - - - - - (533) 
 

(818) (521) 
 

- - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - (373) - - - - - - - - - (12) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,002 742 629 511 670 839 745 980 570 559 552 625 739 669 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 51 51 51 51 74 74 74 74 86.5 86.5 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ -สุทธิ 511 378 321 261 342 428 551 725 422 413 477 541 377 341 
การตดัรายการระหว่างกนั (63) (99) (5) (57) (11) (22) 2 (23) (41) (51) 4 3 (23) (38) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการในการร่วมค้า 448 279 316 204 331 406 553 702 381 363 481 544 354 303 

  
  



67 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอแพค1 
จ ากดั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ
เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ
เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ท
เนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 

 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร 
จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอช  
สุขมุวิท 59 จ ากดั 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5 474 21 162 122 8 8 25 58 155 27 4 89 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแก่ผูร่้วมคา้ท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 592 562 - - - - - - - - - - - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - - 1,902 1,660 701 812 - - 81 83 143 309 148 264 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 250 262 9 16 1 7 1,235 1,184 2,325 1,321 2,011 667 1,995 540 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - (320) - (241) - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่               
 ผูร่้วมคา้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (611) (579) (465) - (338) - - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - (871) - (60) (320) - - (28) - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - (212) (202) (72) (107) - - (39) (161) (111) (138) (137) (61) 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ผูร่้วมคา้                             
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - (219) (624) - - (696) (634) (350) (330) (488) (311) (955) (277) 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - - - - - (940) (669) (681) - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - -  (863) - (481) - (507) - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 236 250 618 551 394 273 547 558 211 302 548 554 548 555 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 56 56 51 51 51 51 60 60 51 51 51 51 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 132 140 315 281 201 139 328 335 108 154 279 283 279 283 
การตดัรายการระหว่างกนั 21 17 (47) (39) (19) (22) 2 1 (14) (14) (81) (46) (114) (81) 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการ ในการร่วมค้า 153 157 268 241 182 117 330 336 94 140 198 237 165 202 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั เอเอม็เอช  
สุขมุวิท 8 จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย 
บางพลดั จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย 
พระโขนง จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย 
สามยา่น จ ากดั 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา 
จ ากดั Ananda SU Ltd. 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 37 185 385 94 394 204 671 88 10 - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21 106 1,379 820 1,565 1,322 1,849 1,439 98 92 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 533 263 14 4 12 6 20 10 615 69 1 16 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - (420) (420) (741) (740) (831) (831) - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่             
 ผูร่้วมคา้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - (148) - - 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11) - - - - - -  (81) - -  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14) (40) (253) (157) (62) (105) (92) (129) - (24) - - 
เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ผูร่้วมคา้                             
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (154) (119) (339) (25) (265) (250) (478) (451) (259) - - - 
เงินกูย้มืระยะยาว (179) (137) - - - - - - - - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (123) - - - - - -  (79) - - - 

สินทรัพย์ - สุทธิ 81 110 566 607 603 627 672 709 382 (1) 1 16 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51 74 74 74 74 74 74 51 51 51 51 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 41 56 419 449 446 464 497 525 195 - 1 8 
การตดัรายการระหวา่งกนั (1) (2) (64) (52) (35) (32) (58) (45) (28) (5) - 1 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกจิการ ในการร่วมค้า 40 54 355 397 411 432 439 480 167 (5) 1 9 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ 
 เอเชีย ราชเทวี จ ากดั เอเชีย อโศก จ ากดั เอเชีย สามยา่น จ ากดั เอเชีย ชิดลม จ ากดั เอเชีย บางนา จ ากดั เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั เอเชีย เตาปูน จ ากดั 

 2563(1) 2562 2563 2562 2563(1) 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 297 345 534 561 140 1,671 465 428 401 1,047 627 1,151 470 292 
รายไดด้อกเบ้ีย 1 1 - 2 1 4 - 1 1 1 - - - - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - (16) - - - (1) - (2) (71) (82) (7) (28) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (7) (7) (29) (37) (4) (94) (19) (21) (18) (37) (29) (47) (10) (3) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 27 28 110 149 16 371 1 78 66 144 66 180 10 3 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 27 28 110 149 16 371 1 78 66 144 66 180 10 3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ 
 เอเชีย ท่าพระ จ ากดั เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั เอเชีย อุดมสุข จ ากดั เอเชีย สะพานควาย จ ากดั เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั เอเชีย วิคตอร่ี โมนูเมน้ จ ากดั เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563(1) 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 520 358 399 1,315 158 394 256 833 1,972 - 2,114 - 1,858 - 
รายไดด้อกเบ้ีย - 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 1 - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3) (25) - (10) (16) (32) - (2) (40) - (44) - (66) - 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ - (7) (22) (67) (5) (13) (5) (38) (85) 15 (100) 3 (65) 7 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (60) 28 69 257 16 50 2 149 340 (61) 398 (11) 260 (27) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (60) 28 69 257 16 50 2 149 340 (61) 398 (11) 260 (27) 
(1) เปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2563 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอแพค บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอแพค1 
 เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั เอเชีย รามค าแหง จ ากดั เอเชีย เสนานิคม จ ากดั เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั พระรามเกา้ ทู จ ากดั เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั จ ากดั 

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

รายได ้ 905 - 525 1,846 996 2,383 266 639 - - 514 918 - - 
รายไดด้อกเบ้ีย - - - 1 1 1 - 1 44 24 1 1 34 23 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (37) - - (24) - (35) (42) (17) (45) (26) (22) (11) (35) (24) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (29) 3 (29) (87) (43) (101) (5) (24) - - (20) (39) (6) - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 117 (14) 113 342 165 385 12 95 (1) (2) 70 157 (7) (1) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 117 (14) 113 342 165 385 12 95 (1) (2) 70 157 (7) (1) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์   บริษทั เอเอม็เอช บริษทั เอเอม็เอช 
 เอเชีย วฒุากาศ จ ากดั เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั สะพานควาย วนั จ ากดั บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั สุขมุวิท 59 จ ากดั สุขมุวิท 8 จ ากดั 

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

รายได ้ 705 - 720 - - - 7 - - - - - - - 
รายไดด้อกเบ้ีย 1 1 - - 36 34 - 1 - 1 - 1 - - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (35) - (14) - (36) (34) (63) - (2) - (2) - (13) - 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (17) 5 (30) 3 - - 23 3 2 4 2 (4) 7 1 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 69 (22) 120 (14) - (1) (92) (12) (7) (16) (8) (16) (29) (4) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 69 (22) 120 (14) - (1) (92) (12) (7) (16) (8) (16) (29) (4) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย   
 บางพลดั จ ากดั พระโขนง จ ากดั สามยา่น จ ากดั บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั Ananda SU Ltd. 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ - - - - - - - - - - 
รายไดด้อกเบ้ีย - - - - 1 - - - - - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย - - - - - - - - - - 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 10 4 6 3 9 6 2 - - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (41) (17) (23) (13) (38) (22) (7) - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (41) (17) (23) (13) (38) (22) (7) - - - 
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21.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกจิการท่ีควบคุมร่วมกนั 

 รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
วงเงินของเงินกูย้มืระยะยาว วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562  

4,549 6,132 1,961 2,862 MLR ลบอตัรา
คงท่ี 

MLR ลบอตัรา
คงท่ี และ 

BIBOR 1M 
บวกอตัราคงท่ี 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนและจ่าย
คืนเงินตน้จากการปลอดจ านอง
ห้องชุดตามเง่ือนไขในสัญญา
และเสร็จส้ินภายใน 36 ถึง 48 
เดือน และจ่ายคืนเงินตน้ทุกเดือน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาภายใน 
180 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกู้
งวดแรก/วนัท่ีลงนามในสัญญา 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกิจการท่ีควบคุมร่วมกันค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดิน              
สิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกิจการดังกล่าว และค ้ าประกันโดยบริษัทฯ                      
(ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 44.7 บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง และบริษทัใน
ต่างประเทศสองแห่งซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้) 

21.5 รายการเปลีย่นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้า 

21.5.1 การเพิม่ทุนของการร่วมค้า 

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั  ซ่ึงเป็นการ
ร่วมคา้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 0.1 ลา้นบาท เป็น 390.0 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,899,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 389.9 ลา้นบาท 
โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่การร่วมค้าแล้วในสัดส่วนร้อยละ 51 หรือคิดเป็น               
จ านวนเงิน 198.8 ลา้นบาท และการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี                       
21 มกราคม 2563 
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21.5.2 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 

 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น 
จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 4,900,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 109.2274 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 535 
ล้านบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุน                     
จดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทั
ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัยอ่ย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 

 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพาน
ควาย จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 2,205,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 106.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 234 
ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ท าให้บริษทัดงักล่าว
เปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทว ีจ ากดั 

 ในระหว่างไตรมาส 4 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี 
จ ากัด จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 2,695,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 107.22 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 289            
ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ท าให้บริษทัดงักล่าว
เปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
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22. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงประกอบไปดว้ย หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึง
เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) และเงินลงทุนทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 2562 2562 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย   
หลกัทรัพยหุ์น้ทุนบริษทัจดทะเบียนในประเทศ - ราคาทุน 510,292 510,292 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (97,750) (97,750) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคายติุธรรม 412,542 412,542 

เงินลงทุนท่ัวไป   
ตราสารทุนต่างประเทศท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด - ราคาทุน 22,840 - 

รวม 435,382 412,542 

23. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคาร/หอ้งชุด 
ใหเ้ช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชใ้หเ้ช่า รวม 

อาคาร/ หอ้งชุด              
ใหเ้ช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชใ้หเ้ช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:     
ราคาทุน 135,739 265,340 401,079 273,726 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (18,626) (18,626) (10,039) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (19,000) (19,000) (107,700) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 135,739 227,714 363,453 155,987 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:     
ราคาทุน 135,739 548,940 684,679 227,012 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (90,491) (90,491) (22,180) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (18,342) (18,342) (18,342) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 135,739 440,107 575,846 186,490 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 575,846 464,487 186,490 179,091 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16        
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - 3,484 - 

ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี            
ณ วนัท่ีซ้ือ 21,485 17,500 - - 

โอนจากตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ - 7,371 - - 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 42,182 - 42,182 - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัโอน 12,400 103,948 - 13,407 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้หเ้ช่าเพ่ิมข้ึน 92,466 - 209,319 - 
จ าหน่าย (338,401) - (167,546) - 
ค่าเส่ือมราคา (23,525) (17,460) (10,242) (6,008) 
ค่าเผือ่ดอ้ยค่า (19,000) - (107,700) - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 363,453 575,846 155,987 186,490 

 ในเดือนกนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสญัญาขายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึง
ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัให้กับผูซ้ื้อแลว้ ต่อมาบริษทัฯได้ท าสัญญาเช่ากลบัคืน
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวเพื่อบริหารต่อ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรจากรายการดงักล่าวเป็น
จ านวน 296 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 123 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น  

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ท่ีดิน 223,765 223,765 - - 
อาคาร/หอ้งชุดใหเ้ช่าและสินทรัพยสิ์ทธิ 
การใชใ้หเ้ช่า 425,488 1,241,988 235,493 549,100 
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 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดและวิธีคิดตน้ทุน  (Cost Approach)
ส าหรับท่ีดินและอาคารตามล าดบั  อาคารส านักงานให้เช่า ห้องชุดให้เช่า และสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้ห้เช่า             
ผูป้ระเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกั
ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ               
อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยได้น าท่ี ดิน มูลค่าตามบัญ ชีจ านวน 99 ล้านบาท                           
ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

24. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคาร                 
 

ท่ีดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

ส่ิงปลูกสร้าง          
และส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 102,053 515,752 164,118 256,972 67,861 9,994 1,116,750 
ซ้ือเพิ่ม - 1,039 4,765 10,478 - 37,133 53,415 
โอนจากตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 462,923 - - - - - 462,923 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (49,310) (113,333) - - - - (162,643) 
ขายบริษทัยอ่ย - - (35) - - - (35) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (305) (6,476) (1,625) (2,142) - (10,548) 
โอนเขา้ (ออก) - 24,502 - 18,273 - (42,775) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 515,666 427,655 162,372 284,098 65,719 4,352 1,459,862 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั - (31,019) - - - - (31,019) 

ซ้ือเพิ่ม 83 220 407 4,290 - 1,926 6,926 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (14,495) - - - - (14,495) 
โอนไปตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (482,346) - - - - - (482,346) 
ขายบริษทัยอ่ย - (53,522) (13,315) (3,552) (3,060) - (73,449) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (23,360) (16,444) (31,484) (30,927) - - (102,215) 
โอนเขา้ (ออก) - 5,146 - 1,132 - (6,278) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (508) (3,961) - - (4,469) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,043 317,541 117,472 251,080 62,659 - 758,795 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  อาคาร                 
 

ท่ีดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

ส่ิงปลูกสร้าง          
และส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 149,514 79,847 153,771 49,610 - 432,742 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 34,145 21,666 39,369 6,787 - 101,967 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (43) (2,892) (1,162) (2,142) - (6,239) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (58,695) - - - - (58,695) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีขายบริษทัยอ่ย - - (14) - - - (14) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 124,921 98,607 191,978 54,255 - 469,761 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั - (8,835) - - - - (8,835) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 27,361 18,123 38,238 4,450 - 88,172 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,628) (20,861) (22,017) - - (48,506) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (2,095) - - - - (2,095) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีขายบริษทัยอ่ย - (13,640) (9,563) (2,829) (2,761) - (28,793) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไปสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - - (177) (918) - - (1,095) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 122,084 86,129 204,452 55,944 - 468,609 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - - - - - - - 
โอนจากตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 10,713 - - - - - 10,713 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 268 - - - 268 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,713 - 268 - - - 10,981 
โอนไปตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ (10,713) - - - - - (10,713) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - 6,003 1,236 - - 7,239 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - - 6,271 1,236 - - 7,507 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 504,953 302,734 63,497 92,120 11,464 4,352 979,120 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,043 195,457 25,072 45,392 6,715 - 282,679 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   
2562 (จ านวน 28 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 101,967 

2563 (จ านวน 13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 88,172 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  อาคาร                 
 

ท่ีดินและ        
ส่วนปรับปรุง 

ส่ิงปลูกสร้าง          
และส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช ้  

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง 

 

 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 65,413 299,333 4,530 180,288 64,802 9,993 624,359 
ซ้ือเพิ่ม - - - 4,779 - 36,429 41,208 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (12,670) (855) - - - - (13,525) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (305) (430) (1,035) (2,142) - (3,912) 
โอนเขา้ (ออก) - 23,797 - 18,273 - (42,070) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 52,743 321,970 4,100 202,305 62,660 4,352 648,130 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั - (28,039) - - - - (28,039) 

ซ้ือเพิ่ม - - - 3,362 - 1,798 5,160 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (23,360) - - (26) - - (23,386) 
โอนเขา้ (ออก) - 5,146 - 1,004 - (6,150) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 29,383 299,077 4,100 206,645 62,660 - 601,865 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 77,155 2,862 112,846 46,972 - 239,835 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 22,889 576 28,078 6,688 - 58,231 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - (43) (343) (820) (2,142) - (3,348) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีโอนไป
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (118) - - - - (118) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 99,883 3,095 140,104 51,518 - 294,600 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั - (7,987) - - - - (7,987) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 23,796 442 27,939 4,426 - 56,603 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจ าหน่าย/        
 ตดัจ าหน่าย - - - (13) - - (13) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 115,692 3,537 168,030 55,944 - 343,203 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 52,743 222,087 1,005 62,201 11,142 4,352 353,530 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 29,383 183,385 563 38,615 6,716 - 258,662 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 
2562   58,231 

2563   56,603 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (2562: 13 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท 
2562: 9 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 173 ลา้น
บาท (2562: 147 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 132 ลา้นบาท 2562: 93 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยสองแห่งไดท้ าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง หลงัจากสัญญาเช่า
ท่ีดินส้ินสุดลง (เดือนกนัยายน 2578 และเดือนธนัวาคม 2579) ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 2562 จ านวน 40 ลา้นบาท จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้ห้เช่า ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัฯ
ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่งข้างตน้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุงบการเงินรวมข้อ 20.4.2 ท าให ้                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการดงักล่าว 

25. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์      
 ซอฟตแ์วร์ สินทรัพย ์  คอมพิวเตอร์ สินทรัพย ์  
 และฐานขอ้มูล ระหวา่งติดตั้ง รวม ซอฟตแ์วร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 325,606 77,963 403,569 267,287 63,697 330,984 
ซ้ือเพิ่ม 20,279 175,515 195,794 5,355 163,732 169,087 
โอนเขา้ (ออก) 115,203 (115,203) - 107,950 (107,950) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (396) (396) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 461,088 137,879 598,967 380,592 119,479 500,071 
ซ้ือเพิ่ม 8,067 53,831 61,898 590 43,430 44,020 
โอนเขา้ (ออก) 159,479 (159,479) - 140,704 (140,704) - 
ขายบริษทัยอ่ย (279) - (279) - - - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (71,979) (9,398) (81,377) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 556,376 22,833 579,209 521,886 22,205 544,091 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์      
 ซอฟตแ์วร์ สินทรัพย ์  คอมพิวเตอร์ สินทรัพย ์  
 และฐานขอ้มูล ระหวา่งติดตั้ง รวม ซอฟตแ์วร์ ระหวา่งติดตั้ง รวม 

การตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 106,236 - 106,236 95,037 - 95,037 
ค่าตดัจ าหน่าย 36,102 - 36,102 28,686 - 28,686 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 142,338 - 142,338 123,723 - 123,723 
ค่าตดัจ าหน่าย 60,080 - 60,080 48,650 - 48,650 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วน
ท่ีขายบริษทัยอ่ย (118) - (118) - - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วน
ท่ีโอนไปสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (10,575) - (10,575) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 191,725 - 191,725 172,373 - 172,373 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,463 - 9,463 9,463 - 9,463 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,463 - 9,463 9,463 - 9,463 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,463 - 9,463 9,463 - 9,463 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 309,287 137,879 447,166 247,406 119,479 366,885 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 355,188 22,833 378,021 340,050 22,205 362,255 

26. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 2563 2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR, MLR ลบอตัราคงท่ี                
และอตัราคงท่ี 5,864,010 6,268,169 100,000 320,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  (4,481) (5,342) - - 

สุทธิ  5,859,529 6,262,827 100,000 320,000 

 วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินและวงเงินกูร้ะยะสั้นของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษัท และค ้ าประกันโดย บริษัทฯ และวงเงินกู้ยืมบางส่วนไม่มี
หลกัประกนั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การ
ลดทุนและการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้             
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564 (2562: ครบก าหนดช าระในระหวา่งเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
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 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562  2563 2562 
วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช ้ 5,094 3,399 4,294 2,966 
วงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ 400 400 400 400 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 20 20 - - 

27. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 197,755 124,904 212,683 152,115 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 557,453 675,244 236,255 263,286 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 353 1,490 1,839 10,761 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 105,397 178,677 52,649 111,684 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 9,649 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 175,614 530,773 114,470 432,073 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,036,572 1,520,737 617,896 969,919 

28. หุ้นกู้ระยะยาว 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 วนัท่ี 27 เมษายน 2560                    
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 และวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

จ านวน วงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ลา้นบาท  
อาย ุ ตามท่ีก าหนดในแต่ละคราว 
ประเภท หุน้กูทุ้กประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่และ/

หรือผูล้งทุนเฉพาะเจาะจงและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
 เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน

ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทุนราย
ใหญ่ และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูย้มื 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 22,030 
ลา้นบาท (2562: 17,200 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  
   

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ วนัท่ีออกหุน้กู ้
วนัครบก าหนด            

ไถ่ถอน อาย ุ(ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) ช าระดอกเบ้ีย 2563 2562 

1 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 4.00 ทุก 3 เดือน 1,500,000 1,500,000 
2 5 เมษายน 2560 5 เมษายน 2563 3 3.95 ทุก 3 เดือน - 3,000,000 
3 30 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2563 3 3.80 ทุก 6 เดือน - 1,000,000 
4 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2563 3 3.50 ทุก 3 เดือน - 2,000,000 
5 28 กุมภาพนัธ์ 2561 28 กุมภาพนัธ์ 2565 4 3.95 ทุก 3 เดือน 2,500,000 2,500,000 
6 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2565 3 4.10 ทุก 6 เดือน 550,000 550,000 
7 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2564 2 3.80 ทุก 3 เดือน 1,407,600 1,407,600 
8 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2566 4 4.50 ทุก 3 เดือน 2,592,400 2,592,400 
9 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2566 4 4.45 ทุก 6 เดือน 500,000 500,000 

10 16 สิงหาคม 2562 6 ตุลาคม 2564 2 ปี 1 เดือน 
20 วนั 

3.80 ทุก 3 เดือน 2,500,000 2,500,000 

11 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2565 3 3.95 ทุก 3 เดือน 250,000 250,000 
12 2 เมษายน 2563 2 ตุลาคม 2565 2 ปี 6 เดือน 4.00 ทุก 3 เดือน 423,300 - 
13 2 เมษายน 2563 2 ตุลาคม 2566 3 ปี 6 เดือน 4.50 ทุก 3 เดือน 746,600 - 

รวม      12,969,900 17,800,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (26,235) (41,710) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ 12,943,665 17,758,290 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,401,102) (5,997,053) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,542,563 11,761,237 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูร้ะยะยาวส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 17,758,290 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,169,900 
บวก: ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 23,681 
หกั: ช าระคืน (6,000,000) 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (8,206) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,943,665 

 ในการออกหุ้นกู้ บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ซ่ึงบันทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้และบริษทัฯจะตัด
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้
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 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีค านวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนัโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หุน้กูร้ะยะยาว 12,944 13,034 17,758 17,942 

 ทั้ งน้ี ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหน้าท่ี         
บางประการซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงิน
รวมไม่เกิน 2.5:1 ตลอดอายหุุ้นกู ้โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ียของผูอ้อกหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงภาระผกูพนัทางการเงินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ี
มีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค ้าประกนั อาวลั หรือก่อภาระผูกพนัอ่ืนใน
ลกัษณะเดียวกนัให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู ้หักดว้ยเงินสด และ/
หรือ รายการเทียบเท่า 

29. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้มืสกุลบาท 2,658,349 1,892,965 1,751,617 500,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (16,009) (5,658) (13,037) (1,216) 

สุทธิ 2,642,340 1,887,307 1,738,580 498,784 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,458,631) (754,306) (1,019,004) - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 1,183,709 1,133,001 719,576 498,784 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,887,307 498,784 
บวก:  กูเ้พ่ิม 1,775,584 1,615,068 
 ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 6,788 5,318 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,010,201) (363,452) 
 จ่ายช าระค่าธรรมเนียมทางการเงิน (17,138) (17,138) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,642,340 1,738,580 

 เงินกูย้มืระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบอตัราคงท่ีและอตัราคงท่ี โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน และจ่ายคืนเงินตน้จากการปลอดจ านองหอ้งชุดในอตัราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือ
ขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2564 ถึง 2568 (2562: จ่ายคืนภายในปี 2563 ถึง 2568) เงินกูย้ืมบางส่วน                 
ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และการค ้าประกนัโดยบริษทัฯ และ
เงินกูย้มืบางส่วนไม่มีหลกัประกนั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การเปล่ียนแปลง
กรรมการของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษทัอ่ืน การลดทุน และการเข้าท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ (Net Interest Bearing Debts to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1 เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ านวน 
1,471 ลา้นบาท (2562: 1,797 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี 2562: ไม่มี) 

30. สัญญาเช่า  

30.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 2 - 12 ปี  
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ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง 

และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 31,261 423,871 6,469 20,649 482,250 

เพ่ิมข้ึน - 15,020 209 561 15,790 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - (25,639) - (1,111) (26,750) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (27,891) - - - (27,891) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน - (42,182) - - (42,182) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีมีไวเ้พื่อขาย - - (266) - (266) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (2,500) (48,158) (3,878) (10,461) (64,997) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 870 322,912 2,534 9,638 335,954 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง 

และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 360,568 4,922 14,626 380,116 

เพ่ิมข้ึน - 11,808 - 561 12,369 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญา - - - (1,111) (1,111) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน - (42,182) - - (42,182) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 42,123 2,928 7,528 52,579 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 288,071 1,994 6,548 296,613 

ขอ้มูลรายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าว ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้จดัประเภท
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 23 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 773,391 - 722,945 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (149,565) - (140,423) - 

รวม 623,826 - 582,522 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (77,304) - (70,444) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 546,522 - 512,078 - 

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 46 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 64,997 52,579 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,548 26,071 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 23,353 14,840 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 25,948 6,963 

ง) อ่ืน ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
140 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 99 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่า             
ระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสด
เพิ่มข้ึนส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 16 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 12 ลา้นบาท) 
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30.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยส านกังานให้
เช่าและหอ้งชุดใหเ้ช่า (หมายเหตุ 23) โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 2 - 3 ปี  

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

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 46,089 31,362 46,194 23,404 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32,477 26,041 32,347 26,254 
รวม 78,566 57,403 78,541 49,658 

 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าช่วงเป็นจ านวนเงิน 21 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) (เฉพาะ
บริษทัฯ: 23 ลา้นบาท 2562: 1 ลา้นบาท) 

31.     ประมาณการหนีสิ้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 

ประมาณการหน้ีสิน
ระยะยาว 

 ประมาณ                        
การค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     
ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

  
ประมาณการ 

 ลูกคา้ใหม่และ ค่าซ่อมแซมบา้น สาธารณูปโภค กองทุนนิติ  ตน้ทุนในการ 
 ค่าตอบแทนการซ้ือซ ้า และหอ้งชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บา้น รวม ร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 114,567 66,342 32,843 23,602 237,354 35,980 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 59,542 32,849 46,073 3,952 142,416 2,052 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 2,570 - - 2,570 - 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (37,581) (7,295) (41,453) - (86,329) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (38,987) (28,543) (3,093) - (70,623) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,541 65,923 34,370 27,554 225,388 38,032 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 12,890 41,251 20,702 2,188 77,031 17,392 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 4,184 - - 4,184 - 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (14,818) (32,570) (550) - (47,938) (2,391) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (32,653) (13,473) (33,375) (3,624) (83,125) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 62,960 65,315 21,147 26,118 175,540 53,033 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 

ประมาณการหน้ีสิน
ระยะยาว 

 ประมาณการ 
ค่าแนะน า ประมาณการ 

ประมาณการ     
ค่าซ่อมแซม เงินสมทบ 

  
ประมาณการ 

 ลูกคา้ใหม่และ ค่าซ่อมแซมบา้น สาธารณูปโภค กองทุนนิติ  ตน้ทุนในการ 
 ค่าตอบแทนการซ้ือซ ้า และหอ้งชุด และอ่ืน ๆ บุคคลหมู่บา้น รวม ร้ือถอน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 114,567 22,183 26,807 8,628 172,185 32,420 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 59,542 15,531 11,276 3,350 89,699 1,812 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (37,581) (369) (9,856) - (47,806) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (38,987) (24,136) (3,093) - (66,216) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,541 13,209 25,134 11,978 147,862 34,232 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 12,893 4,494 - 2,076 19,463 14,002 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (14,821) (529) - - (15,350) - 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (32,653) (7,176) (13,349) (487) (53,665) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 62,960 9,998 11,785 13,567 98,310 48,234 

 ต้นทุนในการร้ือถอน 

  กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับตน้ทุนในการร้ือถอน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการ
ร้ือถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

32. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 35,519 38,188 27,363 21,954 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 2,885 41,702 7,087 24,901 
อ่ืน ๆ 8,456 29,108 11,905 21,075 
รวม 59,517 108,998 46,355 67,930 
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33. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 156,032 118,193 117,187 90,253 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  26,435 26,459 18,428 16,263 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,365 2,881 1,777 2,177 
การลดขนาดโครงการ (28,070) - (11,600) - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน     
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสมมติดา้นประชากรศาสตร์ 103 - 31 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 2,085 863 1,304 466 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,675 - 1,121 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสมมติดา้นประชากรศาสตร์ 20 - 8 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 3,397 13,762 2,793 9,675 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (16,580) - (13,248) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (9,027) (6,126) (7,937) (1,647) 
โอนไปหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (1,489) - - - 
ขายบริษทัยอ่ย (1,213) - - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 135,733 156,032 109,864 117,187 

 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
8 ลา้นบาท (2562: จ านวน 13 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 7 ลา้นบาท 2562: จ านวน 12 
ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 ปี (2562: 11 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 11 ปี 2562: 11 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 0.4% - 3.0% 1.2% - 2.5% 0.4% - 3.0% 1.2% - 2.5% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5% - 8% 5% - 8% 5% - 8% 5% - 8% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0% - 25% 0% - 30% 0% - 25% 0% - 30% 
ราคาทองต่อน ้าหนกั 1 บาท (บาท) 27,250 21,700 27,250 21,700 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (12) 13 (9) 10 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  13 (11) 10 (9) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (13) 18 (10) 14 
ราคาทอง 2 (2) 1 (1) 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (13) 15 (9) 10 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  15 (14) 11 (10) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (16) 23 (11) 15 
ราคาทอง 2 (2) 1 (1) 
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34. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (“หุน้กู”้) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 และท่ีประชุมสามญั          
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 และวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

จ านวน วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่าจ านวนดงักล่าว  
ประเภท ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทน ผูถื้อตราสารมี

ก าหนดวนัไถ่ถอนตราสารหรือไม่ก าหนดวนัไถ่ถอนตราสาร  
วิธีเสนอขาย เสนอขายในต่างประเทศหรือในประเทศใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง                     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีจ านวนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ียงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติั
ดงักล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 6,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 6,000 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทนุ วนัท่ีออกหุน้กู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการ 
ออกหุน้กู้(1)  

คร้ังท่ี 1/2558 19 สิงหาคม 2558 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 9.00 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.88 ต่อปี 
ปีท่ี 26 - 50: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.63 ต่อปี 
ปีท่ี 51 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.13 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี 

- 1,000,000 40,844 

      
คร้ังท่ี 1/2559 12 พฤษภาคม 2559 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.26 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.01 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี 

1,000,000 1,000,000 9,962 

      
คร้ังท่ี 1/2560 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.00 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.07 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.82 ต่อปี 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี 

770,000 770,000 7,034 

      
คร้ังท่ี 2/2560 16 มีนาคม 2560 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.00 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.07 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.82 ต่อปี 

230,000 230,000 2,060 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี    
      
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุน้กูชุ้ดท่ี 1) 
26 กนัยายน 2561 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.43 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.18 ต่อปี 

1,500,000 1,500,000 15,229 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี    
      
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุน้กูชุ้ดท่ี 2) 
5 ตุลาคม 2561 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.43 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.18 ต่อปี 

500,000 500,000 5,079 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี    
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทนุ วนัท่ีออกหุน้กู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการ 
ออกหุน้กู้(1)  

คร้ังท่ี 1/2562              29 มีนาคม 2562 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 8.50 ต่อปี 
ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 6.55 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 7.30 ต่อปี 

1,000,000 1,000,000 10,006 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี    
      
คร้ังท่ี 1/2563             19 สิงหาคม 2563 ปีท่ี 1 - 5: ร้อยละ 9.50 ต่อปี 

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 8.93 ต่อปี 
ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 9.68 ต่อปี 

1,000,000 - 9,717 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี    
รวม   6,000,000 6,000,000 

 (1)  ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงน ามาบนัทึกหกัออกจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีออกเป็นหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีตัวแทนผูถื้อหุ้นกู้ ช าระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกกิจการหรือเม่ือ             
บริษทัฯใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนดตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป หรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนด
สิทธิของหุ้นกู ้ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยบริษทัฯมีสิทธิสะสมดอกเบ้ียจ่ายและเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย
เป็นวนัใดๆตามดุลยพินิจของบริษทัฯ กรณีท่ีบริษทัฯเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย บริษทัฯห้ามประกาศหรือ
จ่ายเงินปันผล หรือช าระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใด ๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีสถานะคลา้ยทุนหรือผูถื้อหลกัทรัพย์ของบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายดอ้ยกวา่หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และบริษทัฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือ
ซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนหรือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนโดยมี
ค่าตอบแทน 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,000,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,000,000 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,000,000 
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจ านวน 410 ลา้นบาท และ 391 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงภายใต้
บัญชีเงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน - สุทธิจากภาษี เงินได้ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนมีมูลค่าเท่ากับ 6,211             
ลา้นบาท ซ่ึงค านวณจากราคาอา้งอิงของสมาคมตราสารหน้ีไทย ณ วนัส้ินปี ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของการ
วดัมูลยติุธรรม 

35. ส ารองตามกฎหมาย 

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

36. ต้นทุนทางการเงิน   

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 594,356 588,313 846,674 666,849 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,548 123 26,071 123 

รวม 623,904 588,436 872,745 666,972 
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37. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ตน้ทุนค่าท่ีดินและจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 1,668,027 8,554,455 229,462 704,536 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 530,161 (3,331,915) 660,932 465,537 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 952,708 1,367,535 636,623 962,775 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 236,774 131,264 168,075 92,925 
ค่าโฆษณา 293,739 462,582 184,098 362,336 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษา 107,003 219,622 84,006 147,278 
ค่าธรรมเนียมการโอน 12,021 32,070 5,185 5,562 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 96,388 166,701 37,518 52,353 
ค่านายหนา้ 151,869 212,180 114,468 120,616 
ค่าเช่า 49,301 215,743 21,803 174,973 
ค่าบริการจากบุคคลภายนอก 89,847 145,672 74,472 86,401 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์(โอนกลบั) 52,125 (186,237) 18,628 (14,148) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น 28,195 267 107,700 - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 415,128 42,286 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยั            

จะสูญ (โอนกลบั) 75,826 161,187 101,147 (108,451) 

38.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 127,813 32,473 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (48,687) (74,297) (103,403) (51,230) 

ตดัจ าหน่ายหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ (6,767) (474) - - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรหรือ
ขาดทุน 72,359 (42,298) (103,403) (51,230) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส่วนของผูถื้อ
หุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน/
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 14,991 19,550 16,575 19,550 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,633) 2,753 (2,089) 1,935 

ส่วนของผู้ถือหุ้น:     
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลจ่ายของ
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 102,649 97,948 102,649 97,948 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการ
ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 2,429 2,501 2,429 2,501 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,047,791 1,167,321 179,825 1,407,942 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 209,558 233,464 35,965 281,588 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 13,542 9,056 1,342 8,256 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (208,486) (304,702) (205,381) (326,035) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,160) (2,117) (1,160) (2,117) 
รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 2,562 9 2,129 9 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไมไ่ดรั้บประโยชน์ 22,750 12,259 - - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไมไ่ดรั้บประโยชน์ 28,339 3,968 63,245 (13,233) 
อ่ืน ๆ 5,254 6,031 457 302 

รวม (137,199) (275,496) (139,368) (332,818) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ืองท่ี
แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน 72,359 (42,032) (103,403) (51,230) 

ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 40) 9,099 (266) - - 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 81,458 (42,298) (103,403) (51,230) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                     

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 2,768 2,768 898 898 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 34,723 29,352 7,706 3,981 
ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุน 36,125 19,550 36,125 19,550 
ส ารองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 4,656 3,962 52,774 3,802 
ประมาณการค่าใชจ่้าย 39,551 26,252 39,551 24,981 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26,634 29,103 23,863 23,269 
ประมาณการหน้ีสิน 26,141 44,494 23,526 32,409 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 284,950 164,702 263,389 137,493 
สัญญาเช่า 28,406 - 28,406 - 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัญญา 1,613 - 1,613 - 
อ่ืนๆ 1,294 1,784 - - 

รวม 486,861 321,967 477,851 246,383 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 20 2,212 20 60 
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้ 5,508 8,342 5,508 8,342 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,252 1,276 1,252 1,144 
ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ - 6,784 - - 

รวม 6,780 18,614 6,780 9,546 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 480,081 303,353 471,071 236,837 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 481,084 315,531 471,071 236,837 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,003) (12,178) - - 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 480,081 303,353 471,071 236,837 

 ภาระหน้ีสินเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากการซ้ือกิจการค านวณจากผลต่างของมูลค่ายติุธรรมของสินคา้คงเหลือ
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชี บริษทัฯตดัจ าหน่ายภาระหน้ีสินดงักล่าวตาม
การตดัจ าหน่ายมูลค่ายุติธรรมของสินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามหน่วยของอาคารชุดท่ีได้
จ าหน่ายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชจ้  านวน 1,781 ลา้นบาท (2562: 578 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 48 ลา้นบาท 2562: 
จ านวน 103 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้ว่า 
บริษทัฯอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ของรายการผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคต และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็น
วา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชน์ได ้

 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชแ้สดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

31 ธนัวาคม 2563 - 28 - - 
31 ธนัวาคม 2564 - 70,749 - - 
31 ธนัวาคม 2565 21,353 18,567 - - 
31 ธนัวาคม 2566 20,790 15,485 - - 
31 ธนัวาคม 2567 156,192 54,149 - - 
31 ธนัวาคม 2568 198,778 - - - 
 397,113 158,978 - - 

39. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) หกัดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และหารดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 815,563 1,061,208 283,227 1,459,172 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    
           ลกัษณะคลา้ยทุน (410,597) (391,792) (410,597) (391,792) 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้  404,966 669,416 (127,370) 1,067,380 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 0.12 0.20 (0.04) 0.32 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงาน            
ท่ียกเลิก (1,022,140) (356,548) - - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (พนัหุน้) 3,333,000 3,333,000 - - 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (0.31) (0.11) -     - 

40. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขาย และการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

 ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีความเห็นให้หยุดการด าเนินงานของส่วนงานรับเหมา
ก่อสร้างซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารของบริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป  
เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ (Share Purchase Agreement) 
เพื่อขายหุ้นสามญัของบริษทั เอดีซี-เจวี15 จ ากดั (ซ่ึงด าเนินธุรกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์) ซ่ึง
บริษทัฯถืออยูท่ั้งหมดร้อยละ 100 ใหแ้ก่ The LivingOS PTE. LTD. โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือมีการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัตามท่ีระบุในสญัญาเรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ 
ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,647 
ลูกหน้ีการคา้ 347 
อุปกรณ์ 3,374 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,720 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 266 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 70,802 
รวม 82,156 
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 รายละเอียดของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,781 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,898 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 154 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,489 
รวม 14,322 

 ทั้งน้ี การยกเลิกส่วนงานรับเหมาก่อสร้างของบริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั และการขายบริษทั เอดีซี-เจวี15 จ ากดั 
ส่งผลให้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ถูกจดัประเภทเป็นส่วน
การด าเนินงานท่ียกเลิกซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
รายได้   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 625,764 1,490,174 
รายไดอ่ื้น 3,777 1,970 

รวมรายได้ 629,541 1,492,144 
ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ 1,471,284 1,615,002 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 301 848 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 166,585 231,811 

รวมค่าใช้จ่าย 1,638,170 1,847,661 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน (1,008,629) (355,517) 
ตน้ทุนทางการเงิน 4,411 1,297 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,013,040) (356,814) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (9,099) 266 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ (1,022,139) (356,548) 

ขาดทุนต่อหุ้น:   
ขาดทุนต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน้) (0.31) (0.11) 
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กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม  2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

กิจกรรมด าเนินงาน (249,182) (456,296) 
กิจกรรมลงทุน (4,093) (28,248) 
กิจกรรมจดัหาเงิน 12,882 59,511 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงานท่ียกเลกิ (240,393) (425,033) 

41. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้มีส่วนงานท่ีรายงานดงัน้ี  

 - ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยทุ์กประเภท 
 - ส่วนงานบริหารโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีให้บริการรับจา้งบริหารโครงการแก่

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 - ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 
 - ส่วนงานอ่ืน ได้แก่ การเป็นนายหน้าซ้ือขายและจัดหาผู ้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการ

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ เป็นตน้ 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน ยกเวน้             

การหยุดด าเนินงานส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 40 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
 ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัยพร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้บริหารงานดา้นการจดัหาเงินซ่ึงท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
รายไดท้างการเงินและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่
ละส่วนงานด าเนินงาน 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายได ้ก าไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา   

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ  

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,695 15,650 18,345 1,188 221 19,754 (15,650) 4,104 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 88 94 182 (182) - 
รายไดอ่ื้น 296 - 296 - 94 390 - 390 

รวมรายได้ 2,991 15,650 18,641 1,276 409 20,326 (15,832) 4,494 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 304 2,580 2,884 476 209 3,569 (1,926) 1,643 
ดอกเบ้ียรับ        383 
รายไดเ้งินปันผล        8 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (85) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (1,711) 
ก าไรจากการขายบริษทัยอ่ย        357 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        1,076 

ตน้ทุนทางการเงิน        (624) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        1,047 

รายไดภ้าษีเงินได ้        (72) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        975 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลกิ         

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (1,022) 

ขาดทุนส าหรับปี        (47) 



102 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ส่วนงานพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา   

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ  

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,847 15,173 20,020 1,809 337 22,166 (15,173) 6,993 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - 146 70 216 (216) - 

รวมรายได้ 4,847 15,173 20,020 1,955 407 22,382 (15,389) 6,993 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 289 2,964 3,253 814 81 4,148 (2,985) 1,163 
ดอกเบ้ียรับ        337 
รายไดอ่ื้น        384 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (35) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (1,210) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        1,117 

ตน้ทุนทางการเงิน        (589) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        1,167 

รายไดภ้าษีเงินได ้        42 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        1,209 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลกิ         

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (356) 

ก าไรส าหรับปี        853 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

การด าเนินงานต่อเน่ือง     
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,379,574 5,157,144 1,526,891 1,703,915 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 1,334,373 3,529,810 1,216,057 1,884,057 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 4,713,947 8,686,954 2,742,948 3,587,972 

 รายได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้
จ านวน 602 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 546 ลา้นบาท) 

 รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน
หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วนของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 3,333 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,840 
ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินในระหว่างปี 
2563 ถึงปี 2571 อยา่งไรกต็าม มูลค่าการรับรู้รายไดใ้นอนาคตดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัทั้งปัจจยั
ภายในและภายนอก ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ่ายช าระของลูกคา้และการอนุมติัสินเช่ือของลูกคา้จาก
ธนาคารพาณิชย ์ความคืบหนา้ในการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษทั รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลขา้งตน้ไม่รวมถึงรายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญา
ท่ีมีระยะเวลาหน่ึงปีหรือสั้นกวา่ และสญัญาท่ีเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายไดต้ามจ านวนเงินซ่ึงกิจการมีสิทธิออก
ใบแจง้หน้ี 
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42. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 2 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท (2562: 27 ลา้น
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ลา้นบาท 2562: 23 ลา้นบาท) และรับรู้เป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์
จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.2 ลา้นบาท 2562: 1 ลา้นบาท) 

43. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 463,287 0.1390 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 303,303 0.0910 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  766,590 0.2300 

    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 88,324 0.0265 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  88,324 0.0265 

44. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

44.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ีเกีย่วข้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัตน้ทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ การ
ติดตั้งสินทรัพยท่ี์ใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวน 948 ลา้นบาท (2562: 1,048 ลา้น
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ลา้นบาท 2562: 91 ลา้นบาท)  

44.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตาม
สญัญาจะซ้ือจะขายเป็นจ านวนเงิน 1,032 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดช าระภายในเดือนมีนาคม 2564 (2562: 
1 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดช าระภายในเดือนมีนาคม 2563) 
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44.3 ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 21 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ความสนบัสนุนทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 2,134 
ลา้นบาท (2562: 2,741 ลา้นบาท) 

44.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า               
ระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจากส่วนท่ี
บนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระภายใน   
   ภายใน 1 ปี 203 172 
   1 ถึง 5 ปี 302 271 
   มากกวา่ 5 ปี 197 174 
รวม 702 617 

44.5  ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนท่ีดนิระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาขายท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใหแ้ก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวมีขอ้ตกลงกบับริษทั
ยอ่ยเพื่อให้บริษทัยอ่ยสามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืนไดใ้นอนาคตในราคารวมไม่ต ่ากว่า 33 ลา้นบาท ปัจจุบนั
ท่ีดินดงักล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายไดแ้ละ
ตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการตน้ทุนการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

44.6 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกับดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงัไม่ถึงวนัถึง
ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นจ านวน 43 ลา้นบาท (2562: 43 ลา้นบาท) 
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44.7 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการค ้าประกนั ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้  ้าประกนั ค ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 2563 2562 2563 2562 

บริษทัฯ วงเงินกูย้มืตามสัดส่วนใน
สญัญาค ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
23,305 28,849 23,305 28,849 

บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมน ้ามนั บริษทัยอ่ย 4 4 4 4 

   23,309 28,853 23,309 28,853 

 (2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่ม
บริษทั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน     
   ตามสญัญา 216 480 180 343 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     
   ใหมี้สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 717 742 322 393 
หนงัสือค ้าประกนัการช าระเงินค่าสินคา้ 3 4 3 4 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 16 26 14 13 

รวม 951 1,252 519 753 

44.8 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายเงินสนับสนุนการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับ
หน่วยงานเอกชนจ านวน 8 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) 

44.9 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 174 
ลา้นบาท (2562: 192 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนอ่ืนท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 0.8 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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44.10 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยมีรายละเอียดของคดีฟ้องร้องท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

 ก) ในปี 2560 บริษทัฯถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเก่ียวกบัการปฏิบติัผิดสัญญาส าหรับความช ารุดบกพร่องใน
อาคารชุดแห่งหน่ึงโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวน 133 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ศาล
ชั้นตน้ไดพ้ิพากษายกฟ้องโจทกบ์างส่วนซ่ึงมีมูลค่าทุนทรัพยจ์ านวน 76 ลา้นบาท และใหบ้ริษทัฯชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คงเหลือเป็นเงินจ านวน 57 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์
บางส่วนแลว้จ านวน 10 ลา้นบาทในปี 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
บริษทัฯแก้ไขความช ารุดบกพร่องและลดค่าเสียหายท่ีต้องชดใช้ให้โจทก์ คงเหลือเป็นจ านวน 46                    
ลา้นบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลฎีกาพิจารณาค าร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกา 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ข) ในไตรมาส 1 ปี 2561 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์แอชตนั อโศก 
(“โครงการฯ”)ไดย้ืน่ขอ้เสนอแก่ผูจ้ะซ้ือห้องชุดโครงการฯ (ซ่ึงมีมูลค่า 6,720 ลา้นบาท) โดยการร่วมคา้
ยินยอมคืนเงินให้แก่ผูจ้ะซ้ือท่ีตอ้งการยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดโครงการฯ (“สัญญาฯ”) และ
หากผูจ้ะซ้ือไม่ยกเลิกสญัญาฯ การร่วมคา้จะใหส่้วนลด ณ วนัโอนท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินท่ีผูจ้ะ
ซ้ือช าระมาแลว้ทั้งหมดโดยไม่รวมเงินโอนกรรมสิทธ์ิงวดสุดทา้ยและค านวณตามเง่ือนไขท่ีการร่วมคา้
ระบุไวใ้นขอ้เสนอ หรือผูจ้ะซ้ือสามารถเปล่ียนการขอรับโอนสิทธ์ิจากหอ้งชุดโครงการฯเป็นหอ้งชุดใน
โครงการอ่ืนไดต้ามท่ีการร่วมคา้ก าหนด และในกรณีท่ีมีเหตุใหก้ารร่วมคา้ไม่สามารถส่งมอบกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดโครงการฯไดภ้ายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 การร่วมคา้จะจ่ายเงินชดเชยพร้อมเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่าย
ช าระแลว้คืนให้แก่ผูจ้ะซ้ือ  ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผลเน่ืองจากโครงการฯไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดี
ฟ้องร้องท าให้การร่วมคา้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดไดใ้นเดือนมีนาคม 2561 โดยในปี 2559 
และ 2560 เจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐไดถู้กสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและสยามสมาคมในพระ
บรมราชูปถมัภฟ้์องร้องต่อศาลปกครองกลางตามล าดบั ซ่ึงโจทกเ์รียกร้องใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงาน
รัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) การอนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ และเพิกถอนนิติกรรมใดๆท่ี
เก่ียวกับการอนุญาตให้โครงการใช้พื้นท่ีดินท่ีเวนคืนมาจากประชาชน และให้ระงบัการก่อสร้าง
โครงการฯดงักล่าว ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงอาจจะไดรั้บผลกระทบจากค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
แก่การร่วมคา้ จึงเรียกการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  
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  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งของ
กรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานครด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงทาง
กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) ให้แก่การร่วมคา้ และ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด
ของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 และการร่วมคา้ไดเ้ร่ิม
โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กบัผูจ้ะซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนั ทั้งสองคดีอยูใ่น
ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เท็จจริง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้
และบริษทัย่อยเห็นว่า  การก่อสร้างโครงการแอชตนั อโศกของการร่วมคา้นั้นไดด้ าเนินการก่อสร้าง
ถูกตอ้งตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้และบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความ
เสียหายจากคดีดงักล่าว การร่วมคา้และบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี 

  อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 2561 การร่วมคา้ไดป้ระมาณการเงินชดเชยดว้ยหลกัความระมดัระวงัจาก
การคาดวา่การร่วมคา้จะไม่สามารถส่งมอบกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการฯไดภ้ายในวนัท่ี 26 มีนาคม 
2562 และการร่วมคา้จะจ่ายเงินชดเชยโดยค านวณจากเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่ายช าระแลว้คูณดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจ าสูงสุดของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงนบัจากวนัท่ีการร่วมคา้ไดรั้บเงินพร้อมเงินท่ีผูจ้ะซ้ือ
จ่ายช าระแลว้คืนให้แก่ผูจ้ะซ้ือ ต่อมาในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561 การร่วมค้าได้รับใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) และด าเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของ
โครงการฯเรียบร้อยแลว้ท าให้สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ผูจ้ะซ้ือได ้ดงันั้น การร่วมคา้จึงเปล่ียน
เง่ือนไขการประมาณการเงินชดเชยเป็นการใหส่้วนลด ณ วนัโอนท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินท่ีผูจ้ะ
ซ้ือไดช้ าระไวแ้ลว้กบัการร่วมคา้ทั้งหมดโดยไม่รวมเงินโอนกรรมสิทธ์ิงวดสุดทา้ย 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การร่วมค้าได้ประมาณการเงินชดเชยแก่ผูจ้ะซ้ือและบันทึกเป็นส ารอง
ค่าชดเชยในเบ้ืองตน้ไวใ้นงบการเงินของการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: ไม่มี
เน่ืองจากผูจ้ะซ้ือโอนกรรมสิทธ์ิครบแลว้) 

 ค) ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 106 ลา้นบาท โดยกล่าวหาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวปฏิบติัผิดสัญญาและขอ้สัญญา
ท่ีไม่เป็นธรรม เก่ียวกบัการด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของโครงการบา้น
จดัสรรซ่ึงพฒันาโดยบริษทัยอ่ย และเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาประนีประนอม
ยอมความกบักลุ่มบุคคลดงักล่าว โดยบริษทัย่อยจะด าเนินการแกไ้ข ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหาย 
รวมเป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน และ
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดงันั้น บริษทัยอ่ย
จึงไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินทั้งจ านวนส าหรับผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งปฎิบติัตามค าพิพากษา 
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 ง) เม่ือวัน ท่ี  31 กรกฎาคม 2562 บ ริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์                    
ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 (“โครงการฯ”) ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในฐานะผูร้้องสอดเน่ืองจาก
กลุ่มบุคคล (โจกท์) ไดฟ้้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐ
จ านวนสองแห่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของบริษทัยอ่ย รวมถึงเพิกถอนรายงานการ
ประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าบริษทั
ยอ่ยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกบริษทั
ยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  

  เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยในฐานะผูร้้องสอดไดย้ื่นค าให้การและค าช้ีแจงคดัคา้นวิธีการ
คุม้ครองชัว่คราวตามค าสัง่ศาลแลว้  

และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลไดมี้ค าสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยยกค าร้อง
ขอคุม้ครองชัว่คราวของผูฟ้้องคดี และเน่ืองจากบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามค าสั่งค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการในการจดัท ามาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ท่ีดินขา้งเคียงและมาตรการเพื่อความปลอดภยัอยา่งดีท่ีสุดสูงเกินกว่ามาตรฐานตามปกติแลว้ ท่ีปรึกษา
กฎมายและฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจึงมีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี
ดงักล่าว ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัย่อยยื่นค าให้การแลว้ และคดีอยู่ระหว่างศาลปกครอง
แสวงหาขอ้เท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีไดท้ าค าให้การแกค้  าให้การคดัคา้นผูร้้องสอดแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่าง             
ผูร้้องสอดท าค าใหก้ารเพิ่มเติมคดัคา้นค าใหก้ารของผูฟ้้องคดี 

จ) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุด และเจา้ของห้อง
ชุดในโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวม 783 ลา้นบาท โดยอา้งว่า 
บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวโฆษณาและเสนอขายห้องชุดให้แก่ประชาชนทัว่ไปว่าอาคารชุดแห่ง
ดงักล่าวจะมีทางเขา้ออกในฝ่ังถนนราชปรารภเป็นทางออกหลกัของโครงการ และแสดงทางเขา้ออก
อาคารชุด 3 ทาง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เห็นวา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้ฆษณาประชาสมัพนัธ์ เสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปโดยไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งนดัพิจารณาสืบพยานของศาลชั้นตน้  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีคดีฟ้องร้องอ่ืนอีกหลายคดีซ่ึงมีค่าเรียกร้องความเสียหาย
รวมเป็นจ านวน 79 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 38 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 28 ล้านบาท                  
31 ธนัวาคม 2562: 12 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องบางคดีขา้งตน้และคดีฟ้องร้องอ่ืน ๆ ยงัไม่มีขอ้สรุป 
ไม่สามารถคาดการณ์ได ้และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัในขณะน้ี ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์โครงการ 
เอลลิโอ เดล เนสท ์อุดมสุข (“โครงการฯ”) ไดถู้กผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงโครงการจ านวนหลายรายเรียกร้อง
ให้การร่วมคา้และบริษทัก่อสร้างของโครงการจ่ายค่าเสียหายรวมสองคดีเป็นจ านวนเงินรวม 50 ลา้น
บาท โดยอา้งว่าไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การ
ร่วมคา้ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการก่อสร้างโครงการตามวิสัยและพฤติการณ์ท่ีพึงจะตอ้งกระท าแลว้ 
กล่าวคือ ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ การร่วมคา้ดังกล่าว ได้มีการศึกษาและจดัท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างโครงการ และ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่าง ๆ และด าเนินการตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัดแลว้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ             
ก็มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับริเวณใกลเ้คียงโครงการเกินสมควรแต่อย่างใด ท่ีปรึกษา
กฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากทั้งสองคดี
ดงักล่าว การร่วมคา้จึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งการนดัไกล่เกล่ียโจทกจ์ าเลย 

  นอกจากน้ี ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในฐานะ
ผูร้้องสอด เน่ืองจากสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงดงักล่าวไดฟ้้องร้องต่อศาล
ปกครองโดยเรียกร้องให้เจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของ
การร่วมค้า รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นวา่การร่วมคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสัง่ของ
ศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอด ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่าย
บริหารของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้
จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมคา้ดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะ
คดีได ้อีกทั้งโครงการฯ ก่อสร้างเสร็จ และไดมี้การเปิดใหใ้ชอ้าคารเรียบร้อยแลว้ จึงไม่มีโอกาสท่ีจะถูก
ระงบัการก่อสร้างได้ จึงไม่ได้บันทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบัญชี 
ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งระยะเวลายืน่ค าใหก้าร 
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ข) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ไอดีโอ 
พระรามเก้า อโศก ถูกผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยเรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐและ
หน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการ
ประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ นอกจากนั้ น ยงัได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 162 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า 
การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ 
ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี
ดงักล่าว และแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมคา้ดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะคดีไดจึ้งไม่ไดบ้นัทึกส ารอง
ส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีไวใ้นบัญชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองแสวงหา 
ขอ้เทจ็จริง 

45. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 60 - 60 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนในประเทศ 330 - - 330 
ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียนในต่างประเทศ - - 53 53 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 178 471 649 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กูร้ะยะยาว - 13,034 - 13,034 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 2,288 - 2,288 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 413 - - 413 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 178 1,288 1,466 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กูร้ะยะยาว - 17,942 - 17,942 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน     
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 60 - 60 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนในประเทศ 330 - - 330 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 235 235 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กูร้ะยะยาว - 13,034 - 13,034 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 2,288 - 2,288 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 413 - - 413 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 549 549 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุน้กูร้ะยะยาว - 17,942 - 17,942 

46. เคร่ืองมือทางการเงิน 

46.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกูก้ลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนั
การเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า และสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มี                       
การกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี
กลุ่มบริษทัอาจจะตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
ประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเช่ือถือของลูกค้า ทั้ งน้ี กลุ่มบริษัทไม่มีการถือครองสินทรัพย ์               
ค  ้าประกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะ
เป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู ่             
ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตโดยการจดักลุ่มของความเส่ียง ส าหรับเงินฝากธนาคารและสถาบนั
การเงิน กลุ่มบริษทัจะเลือกท ารายการกบัสถาบนัการเงินหรือลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีไดรั้บการจดั
อนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีเส่ียงต ่า เพื่อช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทา
ผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผดินดัช าระของคู่สญัญา 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้
และเงินกูย้มืระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 3,130 57 3,187 0.05 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 376 376 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 195 195 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 77 - 77 0.05 - 0.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ        
 จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,689 4,081 - - 6,770 6.0 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 420 420 - 
 - 2,689 4,081 3,207 1,048 11,025  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 100 - 5,760 - 5,860 หมายเหตุ 26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,037 1,037 - 
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,401 7,543 - - 12,944 หมายเหตุ 28 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 77 547 - - 624 หมายเหตุ 30 
เงินกูย้มืระยะยาว - 499 - 2,143 - 2,642 หมายเหตุ 29 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 204 204 - 
 - 6,077 8,090 7,903 1,271 23,311  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 3,992 36 4,028 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 2,288 2,288 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 915 915 - 
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 148 - - - - 148 หมายเหตุ 7 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 198 - 198 0.10 - 0.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ        
 จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,444 3,970 - - 6,414 6.00 
 148 2,444 3,970 4,190 3,239 13,991  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 20 - 6,243 - 6,263 หมายเหตุ 26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,521 1,521 - 
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,997 11,761 - - 17,758 หมายเหตุ 28 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 2 5 - - 7 0.25 - 11.73 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 499 1,388 - 1,887 หมายเหตุ 29 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 289 289 - 
 - 6,019 12,265 7,631 1,810 27,725  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,958 33 1,991 0.05 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 106 106 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 190 190 - 
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 9,631 - 9,631 หมายเหตุ 7 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 36 - 36 0.10 - 0.13 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,640 3,108 - - 4,748 หมายเหตุ 7 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 365 365 - 
 - 1,640 3,108 11,625 694 17,067  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 100 - - - 100 หมายเหตุ 26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 618 618 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 8,142 - 8,142 หมายเหตุ 7 
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,401 7,543 - - 12,944 หมายเหตุ 28 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 70 512 - - 582 หมายเหตุ 30 
เงินกูย้มืระยะยาว - 500 - 1,239 - 1,739 หมายเหตุ 29 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 46 46 - 
 - 6,071 8,055 9,381 664 24,171  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2,191 1 2,192 0.10 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 2,288 2,288 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 382 382 - 
เงินใหกู้ย้มืแก่และดอกเบ้ียคา้งรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,469 - - - 2,469 หมายเหตุ 7 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 114 - 114 0.10 - 0.40 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่และดอกเบ้ียคา้งรับ
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,389 8,892 15 - 10,296 3.85 - 6.00 

 - 3,858 8,892 2,320 2,671 17,741  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 20 - 300 - 320 หมายเหตุ 26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 970 970 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากและดอกเบ้ียคา้งจ่าย        
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 4,054 - 4,054 หมายเหตุ 7 
หุน้กูร้ะยะยาว - 5,997 11,761 - - 17,758 หมายเหตุ 28 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1 2 - - 3 0.25 - 11.73 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 499 - - 499 หมายเหตุ 29 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 145 145 - 
 - 6,018 12,262 4,354 1,115 23,749  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกลุเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
บาท +0.50 (10) +0.50 (4) 

 -0.50 10 -0.50 4 

 

  



118 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีการติดตามและบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งใกลชิ้ด โดยบริหารและจดัท าประมาณ
การเงินสด เงินลงทุนชัว่คราวและวางแผนการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั
ยงัมีวงเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากสถาบนัการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจส ารองส าหรับเงินทุน
หมุนเวียนและวงเงินส ารองส าหรับการช าระหน้ีรวมถึงหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนด ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 63 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตาม
บญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 57) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 66 
2562: ร้อยละ 52)  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัและเง่ือนไขการจ่ายช าระตามวนัท่ี
ครบก าหนดในสญัญา สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 5,886,521 - - 5,886,521 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,036,572 - - 1,036,572 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 112,460 402,231 258,700 773,391 

เงินกูย้มืระยะยาว - 989,503 1,884,881 - 2,874,384 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 29,757 688 - 30,445 

รวม - 8,054,813 2,287,800 258,700 10,601,313 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 100,620 - - 100,620 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 617,896 - - 617,896 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 103,497 378,077 241,371 722,945 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,430,596 - - 8,430,596 
เงินกูย้มืระยะยาว - 506,908 1,421,803 - 1,928,711 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - 29,461 - - 29,461 

รวม - 9,788,978 1,799,880 241,371 11,830,229 
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46.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

 ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

 ง)  มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 จ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ฉ) มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีค านวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

47. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี       
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.5:1 (2562: 1.6:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.8:1 (2562: 1.7:1) 
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48. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

48.1 เม่ือวันท่ี  15 มกราคม 2564 บริษัทฯได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ค ร้ังท่ี  1/2564 ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือประเภท                        
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้เป็นจ านวนเงิน 2,328.4 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ชุดท่ี อายหุุน้กู ้ วนัท่ีครบก าหนดช าระ อตัราดอกเบ้ีย  จ านวนหุน้กูท่ี้ออก            มูลค่าท่ีตราไว ้ 
มูลค่ารวม                                 

ของหุน้กูท่ี้ออก                      

   (ร้อยละต่อปี) (หน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 
1 1 ปี 9 เดือน 15 ตุลาคม 2565 3.90 915,600 1,000 915.6 
2 3 ปี 15 มกราคม 2567 4.50 1,412,800 1,000 1,412.8 

รวม     2,328.4 

48.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี  2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้น
บุริมสิทธิของบริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากัด (บริษทัย่อย) จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันหลายราย และ    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง รวมจ านวน 2,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 115.495634 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 277 ลา้นบาท 

49. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
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