
 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                        
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤษภาคม 2564 



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,094,646            3,186,852          2,995,562              1,990,744            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 3, 4, 6 336,632               376,435             102,270                 106,249               

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 3, 6 13,715                 81,220               -                             10,309                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบียคา้งรับจาก

   กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 3,406,352            2,689,111          2,462,846              1,640,410            

เงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                           -                         4,534,634              3,809,204            

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 21,048,216          19,828,718        3,709,157              4,013,470            

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 7,352                   9,812                 89                          102                      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 88,936                 98,104               1,760                     1,760                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินโครงการและตน้ทุนทีเกียวขอ้ง 3 19,000                 573,996             19,000                   573,996               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 7 835,192               194,834             831,060                 190,368               

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 8 238,453               225,715             265,343                 245,773               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 25 -                           82,157               -                             82,000                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,088,494          27,346,954        14,921,721            12,664,385          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 9 77,130                 77,130               35,819                   35,819                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 3, 10 564,150               419,950             394,579                 364,535               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                         12,209,750            10,610,974          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 8,486,831            9,233,736          6,547,514              7,347,264            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการ

   ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 3,838,244            4,081,349          2,855,992              3,107,813            

เงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                           -                         6,330,833              5,821,687            

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 428,699               363,453             193,277                 155,987               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 285,017               282,679             247,943                 258,662               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 274,975               335,954             238,019                 296,613               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 378,492               378,021             361,438                 362,255               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 559,265               481,084             537,280                 471,071               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 303,443               297,853             112,651                 112,651               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,196,246          15,951,209        30,065,095            28,945,331          

รวมสินทรัพย์ 45,284,740          43,298,163        44,986,816            41,609,716          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 6,013,679            5,859,529          -                             100,000               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3, 6, 18 1,302,425            1,036,572          654,834                 617,896               

หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 8,451,141            5,401,102          8,451,141              5,401,102            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 1,474,451            1,458,631          1,008,741              1,019,004            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 77,584                 77,304               71,376                   70,444                 

เงินกูย้มืระยะสนัจากและดอกเบียคา้งจ่าย

   แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                           -                         9,819,200              8,141,856            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 147,815               94,379               -                             -                           

ประมาณการหนีสินระยะสนั 174,213               175,540             97,042                   98,310                 

ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,779                 60,112               -                             -                           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3, 6 1,791,150            1,862,215          1,917,349              1,992,751            

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 3 180,017               204,432             41,243                   46,023                 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 3 35,222                 29,757               32,399                   29,461                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 3, 21 43,378                 59,517               34,944                   46,355                 

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 25 -                           14,322               -                             -                           

รวมหนีสินหมุนเวียน 19,703,854          16,333,412        22,128,269            17,563,202          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 6,808,465            7,542,563          6,808,465              7,542,563            

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 892,588               1,183,709          555,036                 719,576               

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 528,729               546,522             495,745                 512,078               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 431                      1,003                 -                             -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 140,903               135,733             114,553                 109,864               

ประมาณการหนีสินระยะยาว 53,165                 53,033               48,356                   48,234                 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 63,409                 66,748               62,861                   66,061                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 8,487,690            9,529,311          8,085,016              8,998,376            

รวมหนีสิน 28,191,544          25,862,723        30,213,285            26,561,578          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300               333,300             333,300                 333,300               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 3,333,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 333,300               333,300             333,300                 333,300               

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,110,367            5,110,367          5,110,367              5,110,367            

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 22 6,000,000            6,000,000          6,000,000              6,000,000            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 33,330                 33,330               33,330                   33,330                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,377,623            4,474,920          3,417,234              3,715,641            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น (172,848)             (161,718)            (120,700)               (144,500)             

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 15,681,772          15,790,199        14,773,531            15,048,138          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,411,424            1,645,241          -                             -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,093,196          17,435,440        14,773,531            15,048,138          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,284,740          43,298,163        44,986,816            41,609,716          

-                           -                         -                             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 674,736             600,517             372,420             144,996             

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 3 145,342             328,532             152,411             334,691             

รายไดค้่านายหนา้ 3 55,181               82,578               47,794               72,533               

รายไดค้่าเช่า 3 13,538               8,497                 13,374               4,328                 

รายไดค้่าบริการ 3 35,010               36,086               -                         -                         

รายไดด้อกเบีย 3 99,314               96,224               151,938             155,634             

รายไดเ้งินปันผล 3, 11.1, 12.2 -                         228                    -                         550,004             

รายไดอ้นื

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.2 -                         356,549             -                         342,931             

   อนื ๆ 23,434               12,524               4,997                 9,331                 

รวมรายได้ 1,046,555          1,521,735          742,934             1,614,448          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 499,734             463,564             311,374             121,001             

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 62,815               122,118             68,294               140,349             

ตน้ทุนค่านายหนา้ 3 37,199               39,969               41,751               52,060               

ตน้ทุนค่าเช่า 3 11,401               7,502                 11,945               3,277                 

ตน้ทุนค่าบริการ 3 22,406               18,588               -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 71,106               127,068             43,580               69,960               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 309,900             329,970             248,467             346,736             

รวมค่าใช้จ่าย 1,014,561          1,108,779          725,411             733,383             

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 31,994               412,956             17,523               881,065             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 155,321             159,546             -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (180,143)            (172,416)            (259,857)            (219,616)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 7,172                 400,086             (242,334)            661,449             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 31,633               (25,093)              46,761               (16,511)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินต่อเนือง 38,805               374,993             (195,573)            644,938             

การดําเนินงานทียกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินทียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 31,399               (205,329)            -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 70,204               169,664             (195,573)            644,938             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,339)                (90,100)              23,800               (90,100)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (5,339)                (90,100)              23,800               (90,100)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 33,466               284,893             (171,773)            554,838             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 31,399               (205,329)            -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 64,865               79,564               (171,773)            554,838             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (25,862)              355,532 (195,573)            644,938             

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 31,399               (205,329)            

5,537 150,203

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 64,667               19,461               

70,204               169,664             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (31,201)              265,432             (171,773)            554,838             

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 31,399               (205,329)            

198                    60,103               

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 64,667               19,461               

64,865               79,564               

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 24

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

      จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.04)                  0.08                   (0.09)                  0.16                   

      จากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.01                   (0.06)                  -                         -                         

(0.03)                  0.02                   (0.09)                  0.16                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกิน (ตาํ) ทุน ส่วนเกินทุน ขาดทุนจากเงินลงทุน

ทุนเรือนหุ้น จากการ จากการตีมูลค่า ส่วนตาํกวา่ทุนจากการ ทวีดัมูลค่ายตุิธรรม รวม ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและชาํระ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ ยตุิธรรมของสินทรัพย์ เปลียนแปลงสัดส่วน ผา่นกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ทไีม่มีอาํนาจควบคุม รวม

เตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทมีีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั จากการซือกิจการ การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เบด็เสร็จอืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 333,300                     5,120,083                  6,000,000                  33,330                       5,156,293                  2,240                          958                             (7,447)                        (78,200)                      (82,449)                      16,560,557                1,840,205                  18,400,762                

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  150,203                     -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  150,203                     19,461                       169,664                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (90,100)                      (90,100)                      (90,100)                      -                                  (90,100)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  150,203                     -                                  -                                  -                                  (90,100)                      (90,100)                      60,103                       19,461                       79,564                       

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (23)                             -                                  -                                  (23)                             (23)                             -                                  (23)                             

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22) -                                  -                                  -                                  -                                  (102,332)                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (102,332)                    -                                  (102,332)                    

บริษทัยอ่ยจา่ยเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (12,282)                      (12,282)                      

ขายบริษทัยอ่ย -                                  -                                  -                                  -                                  2,408                          (2,408)                        -                                  -                                  -                                  (2,408)                        -                                  -                                  -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 333,300                     5,120,083                  6,000,000                  33,330                       5,206,572                  (168)                           935                             (7,447)                        (168,300)                    (174,980)                    16,518,305                1,847,384                  18,365,689                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       4,474,920                  (362)                           -                                  (12,478)                      (148,878)                    (161,718)                    15,790,199                1,645,241                  17,435,440                

กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  5,537                          -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  5,537                          64,667                       70,204                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (5,339)                        (5,339)                        (5,339)                        -                                  (5,339)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  5,537                          -                                  -                                  -                                  (5,339)                        (5,339)                        198                             64,667                       64,865                       

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22) -                                  -                                  -                                  -                                  (102,834)                    -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (102,834)                    -                                  (102,834)                    

บริษทัยอ่ยจา่ยเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มี

   อาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (27,085)                      (27,085)                      

ซือส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   (หมายเหตุ 11) -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (5,791)                        -                                  (5,791)                        (5,791)                        (271,399)                    (277,190)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       4,377,623                  (362)                           -                                  (18,269)                      (154,217)                    (172,848)                    15,681,772                1,411,424                  17,093,196                

-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ทุนเรือนหุ้น กาํไรสะสม ทีวดัมูลค่ายตุิธรรม

ทีออกและ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - ผา่นกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอืน รวม

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 333,300                     5,120,083                  6,000,000                  33,330                       3,922,506                  (78,200)                          (78,200)                      15,331,019                

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 644,938                     -                                     -                                 644,938                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (90,100)                          (90,100)                      (90,100)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 644,938                     (90,100)                          (90,100)                      554,838                     

เงินปันผลจา่ยของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22) -                                 -                                 -                                 -                                 (102,332)                    -                                     -                                 (102,332)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 333,300                     5,120,083                  6,000,000                  33,330                       4,465,112                  (168,300)                        (168,300)                    15,783,525                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       3,715,641                  (144,500)                        (144,500)                    15,048,138                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 (195,573)                    -                                     -                                 (195,573)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 23,800                           23,800                       23,800                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 (195,573)                    23,800                           23,800                       (171,773)                    

เงินปันผลจา่ยของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22) -                                 -                                 -                                 -                                 (102,834)                    -                                     -                                 (102,834)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 333,300                     5,110,367                  6,000,000                  33,330                       3,417,234                  (120,700)                        (120,700)                    14,773,531                

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 7,172                    400,086                (242,334)               661,449                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานทียกเลิก (หมายเหตุ 25) 31,399                  (206,979)               -                            -                            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 519,683                458,822                322,186                122,462                

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 5,887                    14,698                  102                       158                       

   งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -                            495,685                -                            -                            

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 52,541                  58,453                  43,664                  38,868                  

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) (872)                      8,640                    15,392                  (10,981)                 

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสญัญา 3,623                    17,156                  (138)                      129,739                

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 29                         -                            4,300                    -                            

   การปรับลด (โอนกลบั) ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสุทธิ

      ทีคาดว่าจะไดรั้บ (19,949)                 4,742                    (10,812)                 (1,461)                   

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (22,149)                 (356,549)               -                            (342,931)               

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (155,321)               (159,546)               -                            -                            

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน

      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (789)                      -                            (789)                      -                            

   กาํไรจากการเปลียนแปลงสญัญาเช่า (78)                        -                            -                            -                            

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,160)                   (8,527)                   (1,160)                   (8,527)                   

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 174                       1,788                    -                            -                            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,042                    7,171                    -                            4,855                    

   ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินระยะสนั (โอนกลบั) (390)                      2,216                    (207)                      (2,993)                   

   ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินระยะยาว 132                       590                       122                       531                       

   ดอกเบียรับ (99,314)                 (96,263)                 (151,938)               (155,644)               

   เงินปันผลรับ -                            (228)                      -                            (550,004)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 180,143                173,676                259,857                219,616                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 506,803                815,631                238,245                105,137                

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 41,444                  432,722                4,485                    227,572                

   รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 68,169                  14,560                  10,309                  52,656                  

   สินคา้คงเหลือ 335                       2,340                    -                            -                            

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,565,413)            (252,293)               (6,997)                   (44,256)                 

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (3,426)                   (4,735)                   (88)                        (62)                        

   งานระหว่างก่อสร้าง -                            (495,685)               -                            -                            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 9,169                    115,688                -                            244                       

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินโครงการและตน้ทุนทีเกียวขอ้ง 554,996                (554,996)               -                            (554,996)               

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 334                       530                       -                            -                            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (4,072)                   (13,592)                 (9,555)                   (7,846)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย (7,983)                   -                            -                            -                            

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 80 738                       (294)                      849                       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,011                    (24,146)                 -                            386                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 254,311                (492,922)               (35,282)                 (323,986)               

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (6,970)                   (7,054)                   (1,061)                   (5,731)                   

   ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (47,333)                 (298)                      -                            -                            

   เงินรับล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ -                            -                            (55,050)                 -                            

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (71,275)                 (90,640)                 (20,352)                 (8,828)                   

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (32,065)                 (29,028)                 (4,780)                   (26,042)                 

   หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 6,685                    930                       5,991                    489                       

   หนีสินหมุนเวียนอืน (16,060)                 (6,951)                   (11,099)                 6,962                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (871)                      (378)                      4,689                    -                            

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน (3,339)                   -                            (3,200)                   -                            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                            50                         -                            -                            

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (311,470)               (589,529)               115,961                (577,452)               

   รับคืนภาษีเงินได้ -                            1,374                    -                            -                            

   จ่ายภาษีเงินได้ (19,819)                 (46,315)                 (10,015)                 (22,186)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (331,289)               (634,470)               105,946                (599,638)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง -                            890                       -                            -                            

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง (เพมิขึน) (638,743)               2,295,850             (638,743)               2,295,850             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) -                            172,593                (623,750)               (162,855)               

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (552,304)               (492,900)               (552,304)               (492,900)               

เงินสดรับสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 160,422                511,884                47,424                  511,884                

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวในสินทรัพยท์างการเงิน

   ไม่หมุนเวียนอนื (143,669)               (12,875)                 -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 82,000                  361,653                82,000                  361,653                

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (521,837)               -                            (799,026)               -                            

เงินสดเพมิขึนสุทธิจากการซือเงินลงทุนในการร่วมคา้จนเป็นบริษทัยอ่ย 1,468,017             -                            -                            -                            

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (277,190)               -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                            (198,849)               -                            (198,849)               

เงินสดรับจากดอกเบีย 12,572                  45,098                  14,614                  52,129                  

เงินสดรับจากเงินปันผล -                            562,465                -                            550,004                

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,037                    6                           -                            -                            

เงินสดจ่ายซืออาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,368)                 (38,390)                 (11,838)                 (34,959)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (423,063)               3,207,425             (2,481,623)            2,881,957             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 154,402                265,041                (100,000)               280,000                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                            -                            1,610,000             -                            

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (32,543)                 (20,649)                 (30,031)                 (16,316)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            60,493                  -                            -                            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (278,562)               (200,999)               (177,721)               -                            

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 2,328,400             -                            2,328,400             -                            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (20,846)                 -                            (19,275)                 -                            

จ่ายดอกเบีย (333,078)               (204,489)               (102,335)               (173,446)               

จ่ายเงินปันผลของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (128,543)               (127,915)               (128,543)               (127,915)               

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (27,084)                 (12,282)                 -                            -                            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 1,662,146             (240,800)               3,380,495             (37,677)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 907,794                2,332,155             1,004,818             2,244,642             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,186,852             4,028,299             1,990,744             2,191,754             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,094,646             6,360,454             2,995,562             4,436,396             

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 19,340                  -                            -                            -                            

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 48,213                  -                            48,213                  -                            

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทีดินเป็นเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            554,996                -                            

   เงินลงทุนในการร่วมคา้เปลียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (902,226)               -                            (799,750)               -                            

   รับรู้รายการกาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนทีวดัมูลค่า

      ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 611                       (112,625)               29,750                  (112,625)               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากสญัญาเช่า 206                       770                       274                       561                       

   อุปกรณ์เพมิขึนจากสญัญาเช่าซือ 2,671                    -                            2,671                    -                            

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยล์ดลง (342)                      2,337                    (342)                      (1,901)                   

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของ

      สินทรัพยจ์ากการซือกิจการ -                            23                         -                            -                            

   หนีสินหมุนเวียนอืนลดลงจากผลประโยชน์ทางภาษี (311)                      (154)                      (311)                      (154)                      

   ประมาณการหนีสินระยะยาว -                            5,459                    -                            5,459                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 
ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ                   
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ                  
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี ท่ีน าเสนอ                  
คร้ังล่าสุด ดังนั้ น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ  เพื่ อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูล ท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล                     
ทางการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามฉบบั
ภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในระหว่างงวดปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 11 ถึง 12  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบับ
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 ผลกระทบจากการส้ินสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก
เพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าเงินลงทุนท่ีไม่อยู่ใน
ความตอ้งการของตลาดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 แล้ว เน่ืองจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีได้ส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี               
31 ธันวาคม 2563 ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกขาดทุนจากผลกระทบดังกล่าวเป็นจ านวนรวม 29                   
ลา้นบาทเป็นส่วนหน่ึงของ “ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2564  
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1.7 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามทางเลือกของแนวปฏิบติัทางการบญัชีในการจดัประเภทรายการของหุ้น
กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอขายและไดรั้บช าระค่าหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน
จากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นเวลา 3 ปี นบัจาก
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ทั้งน้ี หากบริษทัฯตอ้งจดัประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จ านวนเงินของ
รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,302,425 31,037 1,333,462 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 5,000,000 5,000,000 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000,000 (5,000,000) 1,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้งวด 4,474,920 (25,659) 4,449,261 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของ                 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,537 (82,849) (77,312) 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 102,834 (83,678) 19,156 
    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 180,143 103,562 283,705 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 38,805 (82,849) (44,044) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 33,466 (82,849) (49,383) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
การแบ่งปันขาดทุน    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนส าหรับงวด
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 25,862 82,849 108,711 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนส าหรับงวด
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 31,201 82,849 114,050 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.04 - 0.04 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 654,834 31,037 685,871 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 5,000,000 5,000,000 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000,000 (5,000,000) 1,000,000 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    
ก าไรสะสมตน้งวด 3,715,641 (25,659) 3,689,982 
ขาดทนุส าหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                 
ของบริษทัฯ 195,573 82,849 278,422 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 102,834 (83,678) 19,156 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  
ก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนทางการเงิน 259,857 103,562 363,419 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 195,573 82,849 278,422 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 171,773 82,849 254,622 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    
ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.09 - 0.09 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 11 ถึงขอ้ 12 และลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อ่ืนสรุปไดด้งัน้ี 

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 
บริษทั ทอสกานา วลัเล่ อาคิเทค จ ากดั ผูถื้อหุน้ล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทสัคนั ฮิลล ์จ ากดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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3.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 7 6 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ
มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา 

      
รายไดค้่านายหนา้ - - - 1 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการท าสัญญาและโอนใน
ระหว่างงวด 

      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 81 90 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 
      
รายไดเ้งินปันผล - - - 13 ตามท่ีประกาศจ่าย 
      
ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

- - - 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

      
ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 5 20 ราคาตามสัญญา 
      
ค่านายหนา้จ่าย - - 12 21 ร้อยละ 0.50 - 3.50 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองท าสัญญาและ
โอนในระหว่างงวด 

      
ดอกเบ้ียจ่าย - - 72 42 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 
      
ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
      
ค่าบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      
รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 145 329 145 329 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ
ตามท่ีระบุในสัญญา 

      
รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 7 267 - - ราคาตามสัญญา 
      
รายไดค้่านายหนา้ 49 73 48 71 ร้อยละ 1.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

ห้องชุดท่ีมีการท าสัญญาและ              
โอนในระหว่างงวด 

      
รายไดค้่าบริการ 4 - - - ราคาตามสัญญา 
      
รายไดด้อกเบ้ีย 99 92 70 62 ร้อยละ 6 ต่อปี 
      
รายไดเ้งินปันผล - - - 537 ตามท่ีประกาศจ่าย 

3.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)    
 บริษทัยอ่ย - - 11,108 10,134 
 การร่วมคา้ 102,400 136,091 83,838 93,089 
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 
 กรรมการ 1,015 1,015 - - 
รวม 105,561 139,252 97,092 105,369 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 103,415 137,106 94,946 103,223 
รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 การร่วมคา้ - 40,354 - 10,309 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินโครงการและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกัน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 554,996 - 554,996 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8)   
 บริษทัยอ่ย - - 67,388 72,783 
เงินมัดจ า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

(แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน)  
    บริษทัยอ่ย     - - 686 686 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)    
    บริษทัยอ่ย     - - 8,094 16,414 
 การร่วมคา้ 203,951 197,763 203,951 197,763 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,111 345 111 345 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                                   

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 504,062 198,108 212,156 214,522 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   
 บริษทัยอ่ย - - 180,674 191,148 
 การร่วมคา้ 1,727,565 1,772,141 1,727,565 1,772,141 
รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,727,565 1,772,141 1,908,239 1,963,289 
เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
 บริษทัยอ่ย - - 5 5 
เจ้าหนีเ้งินมัดจ า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

(แสดงภายใต้หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน)   
 บริษทัยอ่ย - - 254 254 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

3.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืและเงินกูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
การร่วมค้า     
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 539,569 7,858 (25,500) 521,927 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 479,311 6,831 (5,408) 480,734 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 93,377 1,584 (94,961) - 
   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  493,208 6,413 - 499,621 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั  494,225 7,294 - 501,519 
   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  122,039 1,736 (25,500) 98,275 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 415,755 5,823 - 421,578 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ ่จ ากดั 66,771 844 (25,500) 42,115 
 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 707,837 139,366 - 847,203 
 บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  342,064 4,822 - 346,886 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 444,192 6,036 - 450,228 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 172,136 2,457 (938) 173,655 
 บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 417,501 31,971 - 449,472 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 178,609 39,094 - 217,703 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 249,107 54,794 - 303,901 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 543,694 161,707 (63) 705,338 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 78,641 9,595 - 88,236 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 250,794 3,558 - 254,352 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 196,343 77,345 - 273,688 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 353,418 4,927 - 358,345 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 131,869 77,951 - 209,820 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 6,770,460 652,006 (177,870) 7,244,596 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,689,111)   (3,406,352) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ     
 ที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,081,349   3,838,244 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
การร่วมค้า     
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั  493,208 6,413 - 499,621 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั  122,039 1,736 (25,500) 98,275 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ ่จ ากดั 66,771 844 (25,500) 42,115 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 707,837 139,366 - 847,203 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั  342,064 4,822 - 346,886 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 444,192 6,036 - 450,228 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 172,136 2,457 (938) 173,655 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 417,501 31,971 - 449,472 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 178,609 39,094 - 217,703 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 249,107 54,794 - 303,901 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จ ากดั 543,694 161,707 (63) 705,338 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จ ากดั 78,641 9,595 - 88,236 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั 250,794 3,558 - 254,352 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั 196,343 77,345 - 273,688 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 353,418 4,927 - 358,345 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 131,869 77,951 - 209,820 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ                    
ที่เก่ียวข้องกัน 4,748,223 622,616 (52,001) 5,318,838 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,640,410)   (2,462,846) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,107,813   2,855,992 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จ ากดั 436,514 3,659 - 440,173 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั 514,026 13,176 (250,000) 277,202 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ ากดั 528,325 9,355 - 537,680 
บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จ ากดั 723,797 26,214 - 750,011 
บริษทั แอชตนั สีลม จ ากดั 213,505 1,754 (25,000) 190,259 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ตี้  เอ๊กซ์เพิร์ท) จ ากดั 15,105 132 (5,234) 10,003 
บริษทั บลู เด็ค จ ากดั 53,507 425 - 53,932 
บริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั  2,771,949 20,989 - 2,792,938 
บริษทั เจวี-โค1 จ ากดั 551,013 4,046 - 555,059 
บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 583,566 85,379 - 668,945 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 155 85,144 - 85,299 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั 852,679 12,196 - 864,875 
บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จ ากดั 932,630 17,784 - 950,414 
บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จ ากดั 1,010,959 28,555 - 1,039,514 
บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จ ากดั 7,038 108 - 7,146 
บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จ ากดั 81 1 - 82 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ ากดั 20 46,158 - 46,178 
บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จ ากดั 438,572 3,901 - 442,473 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จ ากดั 153,212 2,362 - 155,574 
บริษทั เอดีซี-เจวี 15 จ ากดั - 8,022 (8,022) - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จ ากดั - 194,326 - 194,326 
บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จ ากดั - 225,379 - 225,379 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั - 87,146 - 87,146 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั - 83,841 - 83,841 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั - 155,261 - 155,261 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั - 91,153 - 91,153 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั - 141,438 - 141,438 
บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จ ากดั - 71,120 - 71,120 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั - 119,200 - 119,200 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 9,786,653 1,538,224 (288,256) 11,036,621 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (155,762) (15,392) - (171,154) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 9,630,891 1,522,832 (288,256) 10,865,467 
หกั: ส่วนท่ีคาดว่าจะเรียกช าระภายในหน่ึงปี (3,809,204)   (4,534,634) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                     
- สุทธิจากส่วนที่คาดว่าจะเรียกช าระภายในหน่ึงปี 5,821,687   6,330,833 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ ทู จ ากดั 1,381,568 12,050 - 1,393,618 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ วนั จ ากดั 1,236,067 10,509 - 1,246,576 
บริษทั บา้นนิราวานา จ ากดั 510,520 4,436 (2,500) 512,456 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จ ากดั  1,109,115 9,551 - 1,118,666 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 1,216,756 10,785 (2,000) 1,225,541 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั 550,381 4,896 - 555,277 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั 502,077 4,451 - 506,528 
 บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 422,659 3,739 - 426,398 
 บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จ ากดั 130,823 1,157 - 131,980 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จ ากดั 1,081,890 9,623 - 1,091,513 
 บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จ ากดั - 260,514 - 260,514 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั - 620,061 - 620,061 
 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั - 730,072 - 730,072 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการ                          
ที่เก่ียวข้องกัน 8,141,856 1,681,844 (4,500) 9,819,200 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 155,762 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 15,392 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 171,154 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รายการเงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียดว้ยอตัราคงท่ีในงบการเงินรวมมีมูลค่า
ยติุธรรมเท่ากบั 7,393 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6,948 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 5,448 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4,895 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวค านวณจาก
มูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี 
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 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  
ต่อปี เงินกูย้ืมมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามรายละเอียดดา้นล่าง และสามารถ
ช าระคืนก่อนก าหนดหรือสามารถขอขยายก าหนดการจ่ายช าระคืนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้หกู้แ้ต่
ละรายตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาร่วมทุนตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                 
ระหวา่งกาลขอ้ 12.1 

การร่วมคา้ วนัครบก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 30 มิถุนายน 2565 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 30 มิถุนายน 2564 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 30 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 31 พฤษภาคม 2564 
บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 31 ธนัวาคม 2564 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั 31 มกราคม 2565 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั 31 ธนัวาคม 2573 
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 สามย่าน จ ากดั 30 พฤศจิกายน 2565 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั 30 กนัยายน 2579 
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3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,995 32,640 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,144 2,999 
รวม 28,139 35,639 

3.5 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 27.7 

4.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 36,728 131,108 32,493 101,450 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 61,487 4,798 60,970 - 
   3 - 6 เดือน 541 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98,756 135,906 93,463 101,450 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 14,595 16,943 829 1,450 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 33,642 40,005 4,289 1,297 
   3 - 6 เดือน 2,727 15 970 - 
   มากกว่า 12 เดือน 5,930 6,137 5,011 5,011 
รวม 56,894 63,100 11,099 7,758 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,930) (6,137) (5,011) (5,011) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 50,964 56,963 6,088 2,747 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 149,720 192,869 99,551 104,197 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีอื่น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,060 1,122 - - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 153,394 153,917 - - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 599 78 1,483 1,773 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61,708 61,298 34,014 33,057 
รวม 221,907 218,561 37,643 36,976 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (34,995) (34,995) (34,924) (34,924) 
รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 186,912 183,566 2,719 2,052 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 336,632 376,435 102,270 106,249 

5. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม

2563 

ท่ีดินและตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 11,772,475 10,219,466 308,395 308,395 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 5,020,857 4,953,678 551,029 549,638 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 4,309,474 4,730,113 2,877,453 3,193,969 

รวม 21,102,806 19,903,257 3,736,877 4,052,002 
หกั: ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ  (54,590) (74,539) (27,720) (38,532) 

สุทธิ  21,048,216 19,828,718 3,709,157 4,013,470 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยสองแห่งไดซ้ื้อท่ีดินและมีการโอนกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ โดยไดช้ าระค่า
ท่ีดินไปเพียงบางส่วนและยงัคงคา้งช าระอีกจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดช าระภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
2564 โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ยอดคงคา้งดังกล่าวได้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ  “เจ้าหน้ีการคา้
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ตามท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้  18 รายการดงักล่าว
ส่งผลใหมี้การจดบุริมสิทธิราคาท่ีคา้งช าระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น
ตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     
   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 72 100 - 16 
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.50 - 4.40 3.50 - 4.80 - 3.50 - 3.95 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่
บนท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้ืมและวงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
 ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 17,413 17,567 1,733 1,809 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                     

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 74,539 38,532 
หกั: ลดลงในระหวา่งงวด (11,661) (3,939) 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (8,288) (6,873) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 54,590 (27,720) 
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 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัโครงการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดท่ียงัด าเนินการขายอยู ่ณ วนัส้ินงวด 27,434 27,337 9,360 9,332 
มูลค่าของโครงการท่ีไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 10,963 10,195 4,580 4,206 
ร้อยละของมูลค่าของโครงการท่ีไดท้ าสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 40 37 49 45 

6. ยอดคงเหลือท่ีส าคัญของสินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า     
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ - สุทธิ 13,715 81,220 - 10,309 
   ลูกหน้ีการคา้ 143,495 189,698 93,463 101,450 
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 157,454 155,039 - - 

รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - สุทธิ 314,664 425,957 93,463 111,759 
หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า     
   เจา้หน้ีค่าบริหารโครงการ (168,527) (197,755) (168,527) (197,755) 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,791,150) (1,862,215) (1,917,349) (1,992,751) 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (1,959,677) (2,059,970) (2,085,876) (2,190,506) 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 701,060 60,368 701,060 60,368 
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

    

เงินมดัจ า 134,132 134,466 130,000 130,000 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 835,192 194,834 831,060 190,368 
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 105,031 88,961 83,409 64,906 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 11,882 2,899 10,015 - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารโครงการ - - 67,388 72,783 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน 95,716 100,973 87,862 87,862 
อ่ืน ๆ 25,824 32,882 16,669 20,222 
รวม 238,453 225,715 265,343 245,773 

9. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือค ้าประกนัสถาบนั
การเงิน 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม            

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม               

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 359,417 329,667 359,417 329,667 
เงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศ 167,370 52,840 - - 
 526,787 382,507 359,417 329,667 
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย     

เงินประกนั 37,363 37,443 35,162 34,868 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 564,150 419,950 394,579 364,535 

 เงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
อสังหาริมทรัพย ์และเทคโนโลย ีซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรวม
จ านวน 0.2 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
11.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ           
บริษทั อนันดา 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 อนันดา 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 บลู เด็ค จ ากดั     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (184,927) (184,927) 48,073 48,073 
บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ็กซ์เพิร์ท) 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 เฮลิกซ์ จ ากดั 1,192,200 1,192,200 100.00 100.00 1,192,200 1,192,200 (330,000) (330,000) 862,200 862,200 
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-เจวี 7 จ ากดั 240,000 240,000 100.00 100.00 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 
บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จ ากดั 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 
บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
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 อนันดา เอ็มเอฟ 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) 100.00 - 277,190 - - - 277,190 - 
บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
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(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม  

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
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-เจวี 26 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เอดีซี-เจวี 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 599,670 599,670 100.00 100.00 653,412 653,412 - - 653,412 653,412 
บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ ากดั 664,430 664,430 51.00 51.00 338,859 338,859 - - 338,859 338,859 
บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนันดา เอแพค บางจาก จ ากดั 505,500 505,500 100.00 100.00 513,090 513,090 - - 513,090 513,090 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 1,045,214 1,045,214 - - 1,045,214 1,045,214 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั  450,000 450,000 100.00 100.00 463,340 463,340 - - 463,340 463,340 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั  550,000 550,000 100.00 100.00 569,437 569,437 - - 569,437 569,437 
บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จ ากดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 
บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จ ากดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 625,000 - 100.00 - 651,536 - - - 651,536 - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 650,000 - 100.00 - 670,050 - - - 670,050 - 
รวม     14,066,677 12,467,901 (1,856,927) (1,856,927) 12,209,750 10,610,974 

(1) ทุนหุ้นบุริมสิทธิเรียกช าระแลว้            



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัย่อย 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ   
บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั - 12,784 

11.2 รายการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี้ 

11.2.1 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่เติม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 และท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการ
ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากดั (บริษทัย่อย) จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายราย 
และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง รวมจ านวน 2,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 115.495634 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 277 ลา้นบาท บริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 การซ้ือหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่าวมีผลท าให้บริษทัฯมีสัดส่วนการออกเสียงในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96 เป็น               
ร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างของราคาซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยจ านวน 6 
ลา้นบาทไวใ้นรายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                
ผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวม 

ต่อมาวนัท่ี 28 มกราคม 2564 และวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จ ากัด (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสะสม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 แก่ผู ้ถือหุ้นบุ ริมสิทธิในอัตรา 11.285 บาทต่อหุ้น จ านวน 
2,400,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 27 ลา้นบาท 

11.2.2 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั และบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 12.4.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี
ปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั และบริษทั อนันดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ซ่ึงส่งผลให้ทั้ งสองบริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมค้า” เป็น                
“บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 
และบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากัด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินการไดม้าของเงินลงทุนทั้งสองบริษทัขา้งตน้เป็นการซ้ือสินทรัพย์
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                                  (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การร่วมคา้ 
 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี  

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย          
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  อโศก จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 537,528 539,743 433,500 433,500 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 204,000 204,000 228,850 226,471 204,000 204,000 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 318,750 - 350,074 - 318,750 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 455,381 447,572 - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 178,500 178,500 209,736 212,162 178,500 178,500 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 216,749 216,749 236,226 238,127 216,749 216,749 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 280,500 280,500 341,190 328,652 280,500 280,500 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 229,500 229,500 300,036 293,009 229,500 229,500 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 561,000 561,000 602,080 535,514 - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 242,250 242,250 405,694 394,542 - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 482,994 448,414 433,500 433,500 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 342,589 315,557 - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 280,500 280,500 339,891 330,929 - - 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 74 - 481,000 - 553,310 - 481,000 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74(1) 74(1) 370,000 370,000 384,888 380,754 - - 
บริษทั อนันดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 86.5 86.5 667,939 667,939 459,200 480,966 667,939 667,939 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 280,500 280,500 363,597 354,467 280,500 280,500 
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(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
การร่วมคา้ 

 
ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี  
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม   
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)          
บริษทั อนันดา เอแพค1 จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 56 56 223,160 223,160 172,398 153,114 223,160 223,160 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 306,000 306,000 284,101 268,239 306,000 306,000 
บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 153,000 153,000 191,033 181,825 153,000 153,000 
บริษทั อนันดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 60 60 434,152 434,152 327,042 329,584 434,152 434,152 
  อสังหาริมทรัพย ์         
บริษทั เอเอ็มเอช รัชดา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 163,964 163,964 72,464 93,759 163,964 163,964 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอ็มเอช สาธร จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 198,894 198,333 293,250 293,250 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 162,202 165,304 293,250 293,250 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 58,650 58,650 34,724 39,882 58,650 58,650 
    ประเภทผสมผสาน         
บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 462,499 462,499 348,333 355,232 462,499 462,499 
บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 481,000 481,000 408,278 411,125 481,000 481,000 
บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 555,000 555,000 434,075 439,152 555,000 555,000 
บริษทั เอเอ็มเอช พทัยา จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 198,901 198,901 162,339 166,856 198,901 198,901 
     ประเภทผสมผสาน         
รวม    8,613,264 9,413,014 8,485,763 9,232,668 6,547,514 7,347,264 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ          
Ananda SU Ltd(2) ลงทุนในกิจการอื่นๆ 51(1) 51(1) 8,794 8,794 1,068 1,068 - - 
รวม    8,794 8,794 1,068 1,068 - - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    8,622,058 9,421,808 8,486,831 9,233,736 6,547,514 7,347,264 

(1) ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 
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 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในต่างประเทศสองแห่งและบริษทัในประเทศสามแห่งและ
บุคคลรายหน่ึงเพื่อด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรองรับการ
ร่วมทุนกับการร่วมคา้ในประเทศไทย นอกจากน้ี ในสัญญายงัระบุว่าผูถื้อหุ้นต้องให้การสนับสนุนทาง
การเงินโดยการใหกิ้จการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวกูย้มืเงินตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูย้ืมจากผูถ้ือหุ้น 
จ านวนเงินให้กูย้ืม                          
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 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 วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 475 475 242 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 850 850 434 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 600 753 459 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 500 500 370 
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั 772 920 796 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 550 550 281 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 399 552 309 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ 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 322 464 236 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 575 575 293 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั 575 1,511 771 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั 115 175 89 
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 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมและ
บริษทัฯรับรู้เงินปันผลจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง 

การร่วมคา้ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย     
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จ ากดั(2) - 8,775 - 20,420 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จ ากดั (2,215) 15,201 - 102,003 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั(1) - 12,997 - 20,400 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากดั 2,379 8,275 - 102,000 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั(3) (801) 18,761 - 25,500 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จ ากดั 7,809 (1,856) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปนู จ ากดั (2,426) 2,939 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั (1,901) 2,004 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 12,538 9,023 - 45,918 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จ ากดั 7,027 4,903 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จ ากดั(2) - 4,073 - 35,710 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จ ากดั 66,566 (14,041) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 11,152 89,344 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จ ากดั 34,580 47,008 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั 27,032 (9,654) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 8,962 12,165 - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั(3) (357) 46,832 - 185,041 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั 4,134 3,955 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง 

การร่วมคา้ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)     
บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จ ากดั (21,766) (17,565) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จ ากดั 9,130 21,709 - - 
บริษทั อนนัดา เอแพค1 จ ากดั 19,284 (14,247) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จ ากดั 15,862 (11,564) - - 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จ ากดั 9,208 (5,502) - - 
บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จ ากดั (2,542) (2,887) - - 
บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จ ากดั (21,295) (5,969) - - 
บริษทั เอเอม็เอช สาธร จ ากดั 561 (14,485) - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จ ากดั (3,102) (13,054) - - 
บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จ ากดั (5,158) (1,612) - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จ ากดั (6,899) (8,950) - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จ ากดั (2,847) (12,453) - - 
บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จ ากดั (5,077) (6,896) - - 
บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จ ากดั (4,517) (7,690) - - 
รวม 155,321 159,539 - 536,992 
การร่วมค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ     
Ananda SU Ltd. - 7 - - 
รวม 155,321 159,546 - 536,992 

 (1) เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2563 
 (2)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 4 ปี 2563 
 (3)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 1 ปี 2564 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
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12.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของการร่วมค้า 

 รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของการร่วมคา้แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

วงเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการช าระคืน 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
 

8,368 3,529 4,505 1,658 MLR ลบอตัรา
คงท่ี 

MLR ลบอตัรา
คงท่ี 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนและจ่ายคืนเงินตน้จาก
การปลอดจ านองห้องชุดตามเง่ือนไขในสัญญา
และเสร็จส้ินภายใน 48 เดือน และจ่ายคืนเงินตน้
ทุกเดือนตามท่ีระบุในสัญญาภายใน 180 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก/วนัท่ีลงนามใน
สัญญา 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของการร่วมคา้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินสิทธิการเช่าท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของการร่วมคา้ดงักล่าว และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 27.7) บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศ
สองแห่งซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ 

12.4 รายการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้ามีดังนี ้

12.4.1 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จ ากดั 

 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 
จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 3,062,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 108.665 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 333 
ล้านบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้ นจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุน                     
จดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทั
ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จ ากดั 

 ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม 
จ ากดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 1,690,00 หุ้น ราคาหุ้นละ 111.864 บาท หรือเป็นจ านวนเงินรวม 189 
ล้านบาท ท าให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้ นจากเดิมร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ของทุน                     
จดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทั
ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวด สามเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                       
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 363,453 155,987 
ซ้ือบริษทัยอ่ย 24,414 - 
โอนเปล่ียนประเภท 48,213 48,213 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,381) (6,623) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าระหวา่งงวด - (4,300) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 428,699 193,277 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจ านวน 99 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 99 
ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 282,679 258,662 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  2,705 2,683 
ซ้ือบริษทัยอ่ย 516 - 
โอนเปล่ียนประเภท 19,340 - 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ  (2,210) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (17,984) (13,402) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าระหวา่งงวด (29) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 285,017 247,943 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6               
ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 5 ลา้นบาท) 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564             
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 335,954 296,613 
เพิ่มระหวา่งงวด 274 274 
โอนเปล่ียนประเภท (48,213) (48,213) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,971) (10,655) 
การเปล่ียนแปลงสัญญาระหว่างงวด (69) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 274,975 238,019 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 378,021 362,255 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  14,676 12,167 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (14,205) (12,984) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 378,492 361,438 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินกูย้ืม 
อตัราดอกเบ้ีย                                    
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR, MLR ลบอตัราคงท่ี และ                    
อตัราคงท่ี 6,018,412 5,864,010 - 100,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (4,733) (4,481) - - 
สุทธิ  6,013,679 5,859,529 - 100,000 

 วงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษัทและค ้ าประกันโดยบริษัทฯ และวงเงินกู้ยืมบางส่วนไม่มี
หลกัประกัน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากัดบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น   
การลดทุนและการด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญา                 
เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้มืดงักล่าวจะครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ถึง
เดือนสิงหาคม 2564 (31 ธันวาคม 2563: ครบก าหนดช าระในระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564) 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช ้ 6,220 5,094 5,712 4,294 
วงเงินกูย้มืระยะส้ันท่ียงัไม่เบิกใช ้ - 400 - 400 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 20 20 - - 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 503,951 197,755 210,915 212,683 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 469,302 557,453 216,363 236,255 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111 353 1,241 1,839 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96,528 105,397 46,528 52,649 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 232,533 175,614 179,787 114,470 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,302,425 1,036,572 654,834 617,896 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

31 

19. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  
   

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัครบก าหนด            

ไถ่ถอน อาย ุ(ปี) 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) ช าระดอกเบ้ีย 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

1 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 4.00 ทุก 3 เดือน 1,500,000 1,500,000 
2 28 กุมภาพนัธ์ 2561 28 กุมภาพนัธ์ 2565 4 3.95 ทุก 3 เดือน 2,500,000 2,500,000 
3 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2565 3 4.10 ทุก 6 เดือน 550,000 550,000 
4 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2564 2 3.80 ทุก 3 เดือน 1,407,600 1,407,600 
5 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2566 4 4.50 ทุก 3 เดือน 2,592,400 2,592,400 
6 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2566 4 4.45 ทุก 6 เดือน 500,000 500,000 
7 16 สิงหาคม 2562 6 ตุลาคม 2564 2 ปี 1 เดือน 20 วนั 3.80 ทุก 3 เดือน 2,500,000 2,500,000 
8 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2565 3 3.95 ทุก 3 เดือน 250,000 250,000 
9 2 เมษายน 2563 2 ตุลาคม 2565 2 ปี 6 เดือน 4.00 ทุก 3 เดือน 423,300 423,300 
10 2 เมษายน 2563 2 ตุลาคม 2566 3 ปี 6 เดือน 4.50 ทุก 3 เดือน 746,600 746,600 
11 15 มกราคม 2564 15 ตุลาคม 2565 1 ปี 9 เดือน 3.90 ทุก 3 เดือน 915,600 - 
12 15 มกราคม 2564 15 มกราคม 2567 3 ปี 4.50 ทุก 3 เดือน 1,412,800 - 

รวม      15,298,300 12,969,900 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (38,694) (26,235) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 15,259,606 12,943,665 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,451,141) (5,401,102) 
หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,808,465 7,542,563 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,943,665 
บวก: ออกหุน้กู ้ 2,328,400 
 ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 6,816 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (19,275) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 15,259,606 

 ในการออกหุ้นกู้ บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกู้และบริษทัฯจะตดั
จ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยน าไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้
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 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีค านวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึง
เป็นขอ้มูลระดบั 2 ในการวดัมูลค่ายติุธรรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หุ้นกูร้ะยะยาว 15,260 15,280 12,944 13,034 

 ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีบางประการ
ซ่ึงรวมถึงการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 
2.5:1 ตลอดอายุหุน้กู ้โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของ
ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้ง
ช าระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เขา้ค  ้ าประกัน อาวลั หรือก่อภาระผูกพนัอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ 
รายการเทียบเท่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกู้ตามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกเป็นจ านวนรวม 
19,702 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 22,030 ลา้นบาท) 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

เงินกูย้ืมสกุลบาท 2,379,786 2,658,349 1,573,896 1,751,617 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (12,747) (16,009) (10,119) (13,037) 
สุทธิ 2,367,039 2,642,340 1,563,777 1,738,580 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,474,451) (1,458,631) (1,008,741) (1,019,004) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 892,588 1,183,709 555,036 719,576 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,642,340 1,738,580 
บวก:  ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 3,262 2,918 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (278,563) (177,721) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 2,367,039 1,563,777 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีและ MLR ลบอัตราคงท่ี โดยมีก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน และช าระคืนเงินตน้ตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ละช าระคืนเงินตน้โดยการปลอด
จ านองห้องชุดในอัตราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2564 ถึง 2568                  
เงินกูย้ืมบางส่วนค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ และเงินกูย้มืบางส่วนไม่มีหลกัประกนั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบัติและขอ้จ ากัดบางประการ เช่น  การเปล่ียนแปลง
กรรมการของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษทัอ่ืน การลดทุน และการเข้าท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้งช าระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1 เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้เป็นจ านวน 
1,471 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,471 ลา้นบาท) 

21. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 29,258 38,405 20,005 27,383 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด 2,440 8,095 3,879 7,087 
อ่ืน ๆ 11,680 13,017 11,060 11,885 
รวม 43,378 59,517 34,944 46,355 
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22. หุ้นกู้ด้อยสิทธท่ีิมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน วนัท่ีออกหุ้นกู ้

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ค่าใชจ่้ายในการ 
ออกหุ้นกู้(1)  

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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
      
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุ้นกูชุ้ดท่ี 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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
      
คร้ังท่ี 1/2561               

(หุ้นกูชุ้ดท่ี 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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
      
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 จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 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 1,000,000 9,717 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี    
รวม   6,000,000 6,000,000 

 (1)  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงน ามาบนัทึกหกัออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

35 

 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีออกเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีตัวแทนผูถื้อหุ้นกู้ ช าระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกกิจการหรือเม่ือ             
บริษทัฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนดตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป หรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนด
สิทธิของหุ้นกู ้ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยบริษทัฯมีสิทธิสะสมดอกเบ้ียจ่ายและเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย
เป็นวนัใดๆตามดุลยพินิจของบริษทัฯ กรณีท่ีบริษทัฯเล่ือนการช าระดอกเบ้ีย บริษทัฯห้ามประกาศหรือ
จ่ายเงินปันผล หรือช าระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใด ๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีสถานะคลา้ยทุนหรือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง
กฎหมายดอ้ยกวา่หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และบริษทัฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือ
ซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนหรือ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนโดยมี
ค่าตอบแทน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไม่มีรายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ี
มีลกัษณะคลา้ยทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจ านวน 103 ลา้นบาท (2563: 102 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงภายใตบ้ญัชีเงินปัน
ผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธิจากภาษีเงินไดใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนมีมูลค่าเท่ากับ 6,112                 
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563: 6,211 ลา้นบาท) ซ่ึงค านวณจากราคาอา้งอิงของสมาคมตราสารหน้ี
ไทย ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามการอนุมติั โดยผูถื้อหุ้น                  
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ านวนรวม 6,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6,000 ลา้นบาท) 
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23. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 26,458 15,542 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (58,091) 9,669 (46,761) 16,511 

ตดัจ าหน่ายหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัภาษี
เงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ - (118) - - 

ค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ืองท่ี
แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (31,633) 25,093 (46,761) 16,511 

รายไดภ้าษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 25) - (1,650) - - 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (31,633) 23,443 (46,761) 16,511 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล (ก าไร) ขาดทนุจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอื่น (5,950) 22,525 

ส่วนของผู้ถือหุ้น:   
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุน 25,397 25,430 

24. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ
หารดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง (25,862) 355,532 (195,573) 644,938 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมส าหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    
           ลกัษณะคลา้ยทุน (101,589) (101,721) (101,589) (101,721) 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น  (127,451) 253,811 (297,162) 543,217 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.04) 0.08 (0.09) 0.16 

     
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 31,399 (205,329) - - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 - - 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.01 (0.06) -     - 

25. การขายบริษัทย่อย และการด าเนินงานท่ียกเลกิ 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความเห็นให้หยุดการด าเนินงานของส่วนงานรับเหมา
ก่อสร้างซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั (บริษทัย่อย) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป  
เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

และเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) เพื่อ
ขายหุ้นสามญัของบริษทั เอดีซี-เจวี15 จ ากดั (บริษทัย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใหแ้ก่ The LivingOS PTE. 
LTD. โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัตามท่ีระบุในสัญญาเรียบร้อย
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้ง
แน่นอนท่ีสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ และวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบั
มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

ต่อมาในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัฯและ The LivingOS PTE. LTD. ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั
ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นแล้ว บริษทัฯจึงรับรู้ก าไรจากการขายบริษทัดังกล่าวในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมจ านวน 22 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
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ทั้งน้ี การยกเลิกส่วนงานรับเหมาก่อสร้างของบริษทั เฮลิกซ์ จ ากดั และการขายบริษทั เอดีซี-เจวี15 จ ากัด 
ส่งผลให้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ถูกจดัประเภทเป็นส่วน
การด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัฯไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจาก
ผลการด าเนินงานปกติ และแสดงเป็นก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได ้             
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการของส่วนงานท่ียกเลิกน้ีในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหม่เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบกบังบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จงวดปัจจุบนั 

ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ2563 มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
รายได้   
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง (82) 334,994 
รายไดอ่ื้น 1,168 1,227 

รวมรายได้ 1,086 336,221 
ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ (17,314) 495,685 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 136 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,993 46,255 

รวมค่าใช้จ่าย (8,185) 541,940 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 9,271 (205,719) 
ตน้ทุนทางการเงิน (21) (1,260) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 9,250 (206,979) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ - 1,650 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลกิ 9,250 (205,329) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 22,149 - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 31,399 (205,329) 

   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน:   
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.01 (0.06) 
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กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

กิจกรรมด าเนินงาน (65,593) 248,170 
กิจกรรมลงทุน 4,875 (1,605) 
กิจกรรมจดัหาเงิน (2,898) 259 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มา (ใช้ไป) ในการด าเนินงานท่ียกเลกิ (63,616) 246,824 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามส่วนงานของผลิตภณัฑ์และบริการ                        
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ี
รายงาน ยกเวน้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 25 



 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 40 

  ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 675 2,375 3,050 193 56 3,299 (2,375) 924 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 12 18 30 (30) - 
รายไดอ่ื้น 8 - 8 - 7 15 - 15 
รวมรายได้ 683 2,375 3,058 205 81 3,344 (2,405) 939 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไรของส่วนงาน 78 189 267 74 27 368 (166) 202 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         
รายไดด้อกเบ้ีย        99 
รายไดอ่ื้น        8 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (3) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (274) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        155 
ตน้ทุนทางการเงิน        (180) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        7 
รายไดภ้าษีเงินได ้        32 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        39 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลิก         
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        31 

ก าไรส าหรับงวด        70 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ส่วนงานบริหาร
โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 601 2,917 3,518 400 55 3,973 (2,917) 1,056 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 28 24 52 (52) - 
รวมรายได้ 601 2,917 3,518 428 79 4,025 (2,969) 1,056 

ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (24) 469 445 183 35 663 (350) 313 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         
รายไดด้อกเบ้ีย        96 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        357 
รายไดอ่ื้น        13 
ค่าใชจ่้ายในการขาย        (9) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (357) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        160 
ตน้ทุนทางการเงิน        (173) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        400 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (25) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        375 
ผลการด าเนินงานที่ยกเลิก         
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (205) 

ก าไรส าหรับงวด        170 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

42 
 

การจ าแนกรายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

การด าเนินงานต่อเน่ือง     
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 680,836 610,514 372,420 144,996 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 229,433 437,199 200,205 407,224 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 910,269 1,047,713 572,625 552,220 

การกระทบยอดระหว่างรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,285,554 3,965,038 565,356 545,015 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 29,331 50,364 7,269 7,205 
 3,314,885 4,015,402 572,625 552,220 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (2,404,616) (2,967,689) - - 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 910,269 1,047,713 572,625 552,220 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง  ๆ               
การติดตั้ งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินงานและบริการท่ี เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงิน 1,498 ล้านบาท                       
(31 ธนัวาคม 2563: 948 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 12 ลา้นบาท)  

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตาม
สัญญาจะซ้ือจะขายเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท  ภายในเดือนมีนาคม 2565 (31 ธันวาคม 2563: 1,032                  
ลา้นบาท จ่ายช าระภายในเดือนมีนาคม 2564) 
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27.3 ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมระหว่างกาลข้อ 12 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็น
จ านวนเงิน 2,033 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,134 ลา้นบาท) 

27.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม            

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม            

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
จ่ายช าระภายใน     
   ภายใน 1 ปี 223 203 186 172 
   1 ถึง 5 ปี 305 302 274 271 
   มากกวา่ 5 ปี 179 197 157 174 
รวม 707 702 617 617 

27.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนท่ีดินระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาขายท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวมีขอ้ตกลงกบับริษทั
ยอ่ยเพื่อให้บริษทัย่อยสามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืนไดใ้นอนาคตในราคารวมไม่ต ่ากว่า 33 ลา้นบาท ปัจจุบนั 
ท่ีดินดงักล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดังนั้น บริษทัย่อยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายได้และ
ตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการตน้ทุนการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 
2563 

27.6 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 22 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงั
ไม่ถึงวนัถึงก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นจ านวน 42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 43 ลา้นบาท) 
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27.7 การค า้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาระการค ้า
ประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   

งบการเงินรวมและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้  ้าประกนั ค ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
บริษทัฯ วงเงินกูย้ืมตามสัดส่วนในสัญญา

ค ้าประกนั 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

24,907 23,305 
บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมน ้ามนั บริษทัยอ่ย 4 4 

   24,911 23,309 

 (2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
หนงัสือค ้าประกนัการปฏิบติังาน     
   ตามสัญญา 212 216 179 180 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     
   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 717 717 321 322 
หนงัสือค ้าประกนัการช าระเงินคา่สินคา้ 3 3 3 3 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 16 16 14 14 
รวม 948 952 517 519 

27.8 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช าระ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 174 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 174 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ียงัไม่เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 0.8 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2563: 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
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27.9 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยมีรายละเอียดของคดีฟ้องร้องท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

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

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 

 ข) ในไตรมาส 1 ปี 2561 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์แอชตนั อโศก 
(“โครงการฯ”)ไดย้ืน่ขอ้เสนอแก่ผูจ้ะซ้ือห้องชุดโครงการฯ (ซ่ึงมีมูลค่า 6,720 ลา้นบาท) โดยการร่วมคา้
ยินยอมคืนเงินให้แก่ผูจ้ะซ้ือท่ีตอ้งการยกเลิกสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุดโครงการฯ (“สัญญาฯ”) และ
หากผูจ้ะซ้ือไม่ยกเลิกสัญญาฯ การร่วมคา้จะใหส่้วนลด ณ วนัโอนท่ีอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินท่ีผูจ้ะ
ซ้ือช าระมาแลว้ทั้งหมดโดยไม่รวมเงินโอนกรรมสิทธ์ิงวดสุดทา้ยและค านวณตามเง่ือนไขท่ีการร่วมคา้
ระบุไวใ้นขอ้เสนอ หรือผูจ้ะซ้ือสามารถเปล่ียนการขอรับโอนสิทธ์ิจากห้องชุดโครงการฯเป็นหอ้งชุดใน
โครงการอ่ืนไดต้ามท่ีการร่วมคา้ก าหนด และในกรณีท่ีมีเหตุใหก้ารร่วมคา้ไม่สามารถส่งมอบกรรมสิทธ์ิ
ห้องชุดโครงการฯไดภ้ายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 การร่วมคา้จะจ่ายเงินชดเชยพร้อมเงินท่ีผูจ้ะซ้ือจ่าย
ช าระแลว้คืนให้แก่ผูจ้ะซ้ือ  ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผลเน่ืองจากโครงการฯได้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดี
ฟ้องร้องท าให้การร่วมคา้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดได้ในเดือนมีนาคม 2561 โดยในปี 2559 
และ 2560 เจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐไดถู้กสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและสยามสมาคมในพระ
บรมราชูปถมัภฟ้์องร้องต่อศาลปกครองกลางตามล าดบั ซ่ึงโจทกเ์รียกร้องให้เจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงาน
รัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) การอนุญาตให้ใช้ทางสาธารณะ และเพิกถอนนิติกรรมใดๆท่ี
เก่ียวกับการอนุญาตให้โครงการใช้พื้นท่ีดินท่ีเวนคืนมาจากประชาชน และให้ระงับการก่อสร้าง
โครงการฯดังกล่าว ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงอาจจะได้รับผลกระทบจากค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯและเจา้ของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
แก่การร่วมคา้ จึงเรียกการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  
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  ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งของ
กรุงเทพมหานครและให้กรุงเทพมหานครด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ซ่ึงทาง
กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) ให้แก่การร่วมคา้ และ
ส านกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและออกหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด
ของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 และการร่วมคา้ไดเ้ร่ิม
โอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กบัผูจ้ะซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนั ทั้งสองคดีอยู่ใน
ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เท็จจริง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้
และบริษทัย่อยเห็นว่า  การก่อสร้างโครงการแอชตนั อโศกของการร่วมคา้นั้นได้ด าเนินการก่อสร้าง
ถูกตอ้งตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้และบริษทัย่อยจะไม่ได้รับความ
เสียหายจากคดีดังกล่าว การร่วมคา้และบริษทัย่อยจึงไม่ได้บนัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี 

 ค) ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 106 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวปฏิบติัผิดสัญญาและขอ้สัญญา
ท่ีไม่เป็นธรรม เก่ียวกบัการด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของโครงการบา้น
จดัสรรซ่ึงพฒันาโดยบริษทัย่อย และเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาประนีประนอม
ยอมความกบักลุ่มบุคคลดงักล่าว โดยบริษทัย่อยจะด าเนินการแกไ้ข ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหาย 
รวมเป็นจ านวนเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน และ
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ศาลไดมี้ค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดงันั้น บริษทัย่อย
จึงไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินทั้งจ านวนส าหรับผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งปฎิบติัตามค าพิพากษา 

 ง) เม่ือวัน ท่ี  31 กรกฎาคม 2562 บ ริษัทย่อยแห่งห น่ึงซ่ึงเป็นผู ้พัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย ์                    
ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 (“โครงการฯ”) ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในฐานะผูร้้องสอดเน่ืองจาก
กลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐ
จ านวนสองแห่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของบริษทัยอ่ย รวมถึงเพิกถอนรายงานการ
ประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นวา่บริษทั
ยอ่ยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกบริษทั
ยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  

  เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่นค าให้การและค าช้ีแจงคดัคา้นวิธีการ
คุม้ครองชัว่คราวตามค าสั่งศาลแลว้  
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และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลไดมี้ค าสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยยกค าร้อง
ขอคุม้ครองชัว่คราวของผูฟ้้องคดี และเน่ืองจากบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามค าสั่งค  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการในการจดัท ามาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบั
ท่ีดินขา้งเคียงและมาตรการเพื่อความปลอดภยัอย่างดีท่ีสุดสูงเกินกว่ามาตรฐานตามปกติแลว้  ท่ีปรึกษา
กฎมายและฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยจึงมีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี
ดงักล่าว ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัย่อยยื่นค าให้การแลว้ ต่อมาผูฟ้้องคดีไดท้ าค าให้การแก้
ค  าให้การคัดคา้นผูร้้องสอดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่น
ค าให้การเพิ่มเติมและแก้ค  าคัดค้านค าให้การของผูฟ้้องคดีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คดีอยู่ระหว่างศาล
ปกครองแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

จ) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุด และเจา้ของห้อง
ชุดในโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินรวม 783 ลา้นบาท โดยอา้งว่า 
บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวโฆษณาและเสนอขายห้องชุดให้แก่ประชาชนทัว่ไปว่าอาคารชุดแห่ง
ดงักล่าวจะมีทางเขา้ออกในฝ่ังถนนราชปรารถเป็นทางออกหลกัของโครงการ และแสดงทางเขา้ออก
อาคารชุด 3 ทาง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เห็นว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยดงักล่าวไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ เสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปโดยไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งนดัพิจารณาสืบพยานของศาลชั้นตน้  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีคดีฟ้องร้องอ่ืนอีกหลายคดีซ่ึงมีค่าเรียกร้องความเสียหาย
รวมเป็นจ านวน 88 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 79 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 33 ล้านบาท                  
31 ธนัวาคม 2563: 28 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องบางคดีขา้งตน้และคดีฟ้องร้องอ่ืน ๆ ย ังไม่มีขอ้สรุป 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัในขณะน้ี ดังนั้น กลุ่ม
บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 การร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการ 
เอลลิโอ เดล เนสท ์อุดมสุข (“โครงการฯ”) ไดถู้กผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงโครงการจ านวนหลายรายเรียกร้อง
ให้การร่วมค้าและบริษัทก่อสร้างของโครงการจ่ายค่าเสียหายรวมสองคดีเป็นจ านวนเงินรวม 50                 
ลา้นบาท โดยอา้งว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า 
การร่วมคา้ไดใ้ช้ความระมดัระวงัในการก่อสร้างโครงการตามวิสัยและพฤติการณ์ท่ีพึงจะตอ้งกระท า
แลว้ กล่าวคือ ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการก่อสร้างโครงการ และ
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ก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่าง ๆ และด าเนินการตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัดแลว้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ             
ก็มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูพ้ ักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการเกินสมควรแต่อย่างใด ท่ีปรึกษา
กฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากทั้งสองคดี
ดงักล่าว การร่วมคา้จึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งการสืบพยาน 

  นอกจากน้ี ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในฐานะ
ผูร้้องสอด เน่ืองจากสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงดังกล่าวได้ฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองโดยเรียกร้องให้เจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของ
การร่วมค้า รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นวา่การร่วมคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอด ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่าย
บริหารของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ดังกล่าวได้มีการศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้
จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมคา้ดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะ
คดีได ้อีกทั้งโครงการฯ ก่อสร้างเสร็จ และไดมี้การเปิดให้ใชอ้าคารเรียบร้อยแลว้ จึงไม่มีโอกาสท่ีจะถูก
ระงับการก่อสร้างได้ จึงไม่ได้บันทึกส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไว้ในบัญชี 
ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

ข) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไอดีโอ 
พระรามเก้า อโศก ถูกผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและ
หน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการ
ประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ นอกจากนั้ น ยงัได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวม 162 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า 
การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างโครงการ และก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ 
ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี
ดงักล่าว และแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมคา้ดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้จึงไม่ได้บนัทึกส ารอง
ส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบัญชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองแสวงหา 
ขอ้เทจ็จริง 
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ค) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ไอดีโอ 
สุขุมวิท-พระราม4   (“โครงการฯ”) ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้อง  เน่ืองจากกลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) 
ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง   ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมค้าดังกล่าวอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมคา้เขา้มาเป็นผู ้
ร้องสอดโดยผูฟ้้องคดี  ยื่นฟ้องและขอให้ศาลเพิกถอนมติให้ความเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ และ
ขอให้เพิกถอนค าสั่งไม่อนุญาตให้เล่ือนการประชุมพิจารณารายงาน EIA และขอให้ผูถู้กฟ้องคดีแกไ้ข
เพิ่มเติมรายงาน EIAให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ต่อมาการร่วมคา้ในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่นค าให้การต่อ        
ศาลปกครอง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ดังกล่าวเห็นว่า การร่วมคา้ได้มี
การศึกษาและจดัท ารายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และ
ก าหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ประกอบกบัการรับฟัง
ความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี
ดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมคา้มีโอกาสท่ีจะชนะคดีได ้จึงไม่ไดบ้ันทึกส ารองส าหรับผล
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

28. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระในหน่ึงปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ฉ) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีค านวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

         ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

29.1   เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯคร้ังท่ี 14/2564 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น
สามัญของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จ ากัด (การร่วมค้า) จาก ซี อินเวสเม้นท์ ไฟว์ ไพรเวท                 
ลิมิเต็ด ตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนจ านวน 1,960,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49 ในราคาหุ้นละ 108.508 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 213 ลา้นบาท ท าให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 
เป็นร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

29.2   เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯคร้ังท่ี 14/2564 มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จ ากดั (การร่วมคา้) จาก ซี อินเวสเมน้ท์ ไฟว ์ไพรเวท ลิมิ
เต็ด ตามขอ้ตกลงในสัญญาร่วมทุนจ านวน 2,082,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ในราคาหุ้นละ 105.228 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 219 ลา้นบาท ท าให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 
เป็นร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงเปล่ียนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

29.3   เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั               
ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ ากดั (บริษทัย่อย) จาก บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ ากดั ตามขอ้ตกลงในสัญญา
ร่วมทุนจ านวน 3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ในราคาหุ้นละ 121 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 394 ลา้นบาท 
ท าใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100   

29.4 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯได้ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิก
บริษัทซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ  คร้ังท่ี  1/2564 เป็นจ านวน  1,000,000 หน่วย มูลค่ าห น่วยละ  1,000 บาท ห รือเป็นจ านวนเงิน
รวม 1,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี   

ปีท่ี 1- 5: ร้อยละ 9.60 ต่อปี  

ปีท่ี 6 - 25: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 8.75 ต่อปี  

ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี + ร้อยละ 9.50 ต่อปี  

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุน้กูทุ้ก 5 ปี  

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

51 
 

29.5  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน  2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่าย                     
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั โดยมีก าหนดจ่าย
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และมีรายละเอียดดงัน้ี 

การร่วมคา้ อตัราเงินปันผล จ านวนเงินปันผล 
 (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั 11.82 65 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จ ากดั 9.09 50 
บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จ ากดั 18.95 90 

30. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                            
11 พฤษภาคม 2564 
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