
 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ 

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ                          

งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูล

ทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 25.9.5 ก) ในปี 2559 สมาคมต่อตา้นสภาวะ

โลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงโครงการแอชตนั อโศก (“โครงการฯ”)  จาํนวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ี

รัฐและหน่วยงานรัฐจาํนวนรวม 5 รายต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให ้(1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของ

โครงการฯ (2) เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) นาํท่ีดินในซอย

สุขมุวิท 19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการฯกลบัมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการอนุญาตให้

โครงการฯใชท่ี้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีไดรั้บมาจากการเวนคืนมาจาก

ประชาชน และ (5) มีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการอนุญาตให้

ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผา่น พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 เน่ืองจากประกาศไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “คดีท่ีหน่ึง”) 

โครงการฯดังกล่าวดาํเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จาํกัด ซ่ึงเป็นการร่วมค้าของบริษัทฯ  

(ต่อไปน้ีเรียกว่า “การร่วมคา้”) โดยบริษทัฯถือหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าวร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นว่า

การร่วมคา้และบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ในฐานะผูข้ายท่ีดินให้กบัการร่วมคา้) อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจ้าของโครงการฯและเจ้าของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมค้า 

ตามลาํดบั จึงเรียกการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ฟ้องเจ้าหน้าท่ีรัฐจาํนวนรวม 3 รายต่อศาลปกครองกลาง                 

ให้ระงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อไปน้ี

เรียกว่า “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะ

เจ้าของโครงการฯ  จึงเรียกการร่วมค้าเข้ามาเป็นผู ้ร้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบัน คดีท่ีสองอยู่ระหว่าง                       

ศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาในคดีท่ีหน่ึง ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง

และดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกให้แก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม. ไม่สามารถอนุญาตใหน้าํท่ีดินของ รฟม. 

ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้เพราะเป็นการขดัต่อวตัถุประสงคก์ารเวนคืน                              

ทาํใหพ้ื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯไม่สอดคลอ้งกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 ออกตามความในพระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ีออกหนงัสือดงักล่าว ทั้งน้ี การร่วมคา้ในฐานะผูร้้องสอด             

ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกบัขอ้ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ภายใน

กาํหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา (ภายในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2564) ซ่ึงเม่ือมีการยืน่อุทธรณ์

แลว้ กฎหมายบญัญติัใหร้อการปฏิบติัตามคาํพพิากษาของศาลปกครองกลางจนกวา่ศาลปกครองสูงสุดจะมี                   

คาํพากษาถึงท่ีสุด ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้อยูร่ะหวา่งใหท่ี้ปรึกษาทางกฎหมายดาํเนินการจดัเตรียม

อุทธรณ์และจะยืน่ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวต่อไป ดงันั้น ใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงอาคารจึงยงัมีผลบงัคบั

ตามกฎหมาย  

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นวา่ การก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายในทุกขั้นตอนการดาํเนินการ และผา่นการพิจารณาของหน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตาม

กฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินท่ีพพิาทเป็นทางเขา้-ออกก็ไม่ไดก้ระทบต่อบริการ

สาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.

ออกเก่ียวกบัการกาํหนดประเภทการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน พ.ศ. 2556 และ                   

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัคดีท่ีมีอยูท่ ั้งสองคดี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทาง

กฎหมายจึงมีความเห็นวา่การดาํเนินโครงการฯปฏิบติัตามเง่ือนไขของกฎหมาย และระเบียบ คาํสั่งของหน่วยงาน

ของรัฐกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลปกครอง

กลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดี

ดงักล่าว  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 “โครงการแอชตัน อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแล้วเป็นจาํนวนเงิน                 

5,615 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,489 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5 ของมูลค่า

โครงการรวม คงเหลือต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ียงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิจํานวน 603 ล้านบาทใน                   

งบการเงินของการร่วมค้า นอกจากน้ี บริษทัฯมีเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจาํนวน 433 ล้านบาทตามวิธี                

ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวน 475 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  
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จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่วา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากทั้งสองคดีดงักล่าว 

จึงไม่ตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้ง

สํารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

คดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ดว้ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุได้ในขณะน้ี ซ่ึงขึ้นอยู่กับ              

ผลการดาํเนินการตามขั้นตอนและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2564 



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,552,926            3,186,852          2,148,469              1,990,744            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2, 3 343,624               376,435             70,532                   106,249               

รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 2 7,443                   81,220               2,874                     10,309                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบียคา้งรับจาก

   กิจการทีเกียวขอ้งกนัทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 2,801,941            2,689,111          2,801,941              1,640,410            

เงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                           -                         4,070,340              3,809,204            

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4 20,679,710          19,828,718        3,438,377              4,013,470            

ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 7,496                   9,812                 173                        102                      

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 84,450                 98,104               1,758                     1,760                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินโครงการและตน้ทุนทีเกียวขอ้ง 2 19,000                 573,996             19,000                   573,996               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 2, 5 407,862               194,834             405,335                 190,368               

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 6 257,646               225,715             267,286                 245,773               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 22 -                           82,157               -                             82,000                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 28,162,098          27,346,954        13,226,085            12,664,385          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 7 77,135                 77,130               35,819                   35,819                 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2, 8 632,099               419,950             453,088                 364,535               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                         14,030,759            10,610,974          

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 7,441,698            9,233,736          5,846,265              7,347,264            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการ

   ทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2 4,402,436            4,081,349          2,591,502              3,107,813            

เงินให้กูย้มืแก่และดอกเบียคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                           -                         6,731,790              5,821,687            

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 11 368,926               363,453             230,359                 155,987               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 266,851               282,679             234,875                 258,662               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 224,390               335,954             189,739                 296,613               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 367,819               378,021             351,261                 362,255               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 608,873               481,084             577,829                 471,071               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 310,065               297,853             112,651                 112,651               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,700,292          15,951,209        31,385,937            28,945,331          

รวมสินทรัพย์ 42,862,390          43,298,163        44,612,022            41,609,716          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 6,015,206            5,859,529          -                             100,000               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 2, 16 1,214,585            1,036,572          585,748                 617,896               

หุ้นกูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 7,544,429            5,401,102          7,544,429              5,401,102            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 820,325               1,458,631          427,358                 1,019,004            

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 77,830                 77,304               72,955                   70,444                 

เงินกูย้มืระยะสนัจากและดอกเบียคา้งจ่าย

   แก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                           -                         11,158,726            8,141,856            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,854                 94,379               -                             -                           

ประมาณการหนีสินระยะสนั 170,566               175,540             95,099                   98,310                 

ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,515                   60,112               -                             -                           

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2 1,647,519            1,862,215          1,781,116              1,992,751            

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 2 177,062               204,432             38,614                   46,023                 

หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 2 36,186                 29,757               33,137                   29,461                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,529                 59,517               30,557                   46,355                 

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 22 -                           14,322               -                             -                           

รวมหนีสินหมุนเวียน 17,803,606          16,333,412        21,767,739            17,563,202          

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 6,812,469            7,542,563          6,812,469              7,542,563            

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 18 797,392               1,183,709          538,424                 719,576               

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 515,528               546,522             483,616                 512,078               

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60                        1,003                 -                             -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 142,446               135,733             114,743                 109,864               

ประมาณการหนีสินระยะยาว 53,299                 53,033               48,480                   48,234                 

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 59,473                 66,748               58,914                   66,061                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 8,380,667            9,529,311          8,056,646              8,998,376            

รวมหนีสิน 26,184,273          25,862,723        29,824,385            26,561,578          

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 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 5,102,991            5,110,367          5,102,991              5,110,367            

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 19 6,000,000            6,000,000          6,000,000              6,000,000            

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,284,616            4,474,920          3,391,116              3,715,641            

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น (126,849)             (161,718)            (73,100)                  (144,500)             

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 15,627,388          15,790,199        14,787,637            15,048,138          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,050,729            1,645,241          -                             -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,678,117          17,435,440        14,787,637            15,048,138          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,862,390          43,298,163        44,612,022            41,609,716          

-                           -                         -                             -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 680,830             590,508             325,824             241,439             

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 2 211,667             256,300             217,903             264,871             

รายไดค้่านายหนา้ 2 45,330               84,731               36,258               73,814               

รายไดค้่าเช่า 2 18,636               6,468                 18,260               3,450                 

รายไดค้่าบริการ 2 33,435               29,919               -                         -                         

รายไดด้อกเบีย 2 104,552             96,336               167,756             145,201             

รายไดเ้งินปันผล 2, 9.1, 10.2 -                         8,075                 186,155             119,634             

รายไดอ้นื 11 94,831               21,137               9,479                 1,713                 

รวมรายได้ 1,189,281          1,093,474          961,635             850,122             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 537,692             466,651             276,464             192,722             

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 63,152               84,743               70,254               101,181             

ตน้ทุนค่านายหนา้ 2 37,949               33,966               41,067               47,941               

ตน้ทุนค่าเช่า 2 12,207               6,748                 12,354               2,654                 

ตน้ทุนค่าบริการ 2 23,966               19,271               -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,843               95,093               37,093               52,910               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 291,153             360,922             203,403             287,157             

รวมค่าใช้จ่าย 1,033,962          1,067,394          640,635             684,565             

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 155,319             26,080               321,000             165,557             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 33,519               227,631             -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (165,629)            (149,258)            (269,425)            (210,561)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 23,209               104,453             51,575               (45,004)              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 11,358               (27,792)              24,379               31,045               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินต่อเนือง 34,567               76,661               75,954               (13,959)              

การดําเนินงานทียกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินทียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22 2,169                 (621,368)            -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 36,736               (544,707)            75,954               (13,959)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 51,573               11,900               47,600               11,900               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 51,573               11,900               47,600               11,900               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 86,140               88,561               123,554             (2,059)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 2,169                 (621,368)            -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 88,309               (532,807)            123,554             (2,059)                

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,896                 46,657 75,954               (13,959)              

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 2,169                 (621,368)            

9,065                 (574,711)            

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 27,671               30,004               

36,736               (544,707)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 58,469               58,557               123,554             (2,059)                

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 2,169                 (621,368)            

60,638               (562,811)            

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 27,671               30,004               

88,309               (532,807)            

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 21

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

      จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.03)                  (0.01)                  (0.01)                  (0.03)                  

      จากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.00 (0.19)                  -                         -                         

(0.03)                  (0.20)                  (0.01)                  (0.03)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,355,566          1,191,025          698,244             386,435             

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 2 357,009             584,832             370,314             599,561             

รายไดค้่านายหนา้ 2 100,511             167,309             84,052               146,347             

รายไดค้่าเช่า 2 32,174               14,965               31,634               7,778                 

รายไดค้่าบริการ 2 68,445               66,005               -                         -                         

รายไดด้อกเบีย 2 203,866             192,560             319,694             300,835             

รายไดเ้งินปันผล 2, 9.1, 10.2 -                         8,303                 186,155             669,638             

รายไดอ้นื

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         356,549             -                         342,931             

   อนื ๆ 11 118,265             33,661               14,476               11,045               

รวมรายได้ 2,235,836          2,615,209          1,704,569          2,464,570          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,037,426          930,215             587,838             313,723             

ตน้ทุนการบริหารโครงการ 125,967             206,861             138,548             241,530             

ตน้ทุนค่านายหนา้ 2 75,148               73,935               82,818               100,001             

ตน้ทุนค่าเช่า 2 23,608               14,250               24,299               5,931                 

ตน้ทุนค่าบริการ 2 46,372               37,859               -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 138,949             222,161             80,673               122,870             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 601,053             690,892             451,870             633,893             

รวมค่าใช้จ่าย 2,048,523          2,176,173          1,366,046          1,417,948          

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 187,313             439,036             338,523             1,046,622          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10.2 188,840             387,177             -                         -                         

ตน้ทุนทางการเงิน 2 (345,772)            (321,674)            (529,282)            (430,177)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 30,381               504,539             (190,759)            616,445             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 42,991               (52,885)              71,140               14,534               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินต่อเนือง 73,372               451,654             (119,619)            630,979             

การดําเนินงานทียกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินทียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22 33,568               (826,697)            -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 106,940             (375,043)            (119,619)            630,979             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

การดําเนินงานต่อเนือง

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46,234               (78,200)              71,400               (78,200)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 46,234               (78,200)              71,400               (78,200)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 119,606             373,454             (48,219)              552,779             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 33,568               (826,697)            -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 153,174             (453,243)            (48,219)              552,779             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (18,966)              402,189 (119,619)            630,979             

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 33,568               (826,697)            

14,602 (424,508)            

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 92,338               49,465               

106,940             (375,043)            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 27,268               323,989             (48,219)              552,779             

   กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก 33,568               (826,697)            

60,836               (502,708)            

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ย

   กาํไรสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 92,338               49,465               

153,174             (453,243)            

(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 21

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

      จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.07)                  0.06                   (0.10)                  0.13                   

      จากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.01                   (0.25)                  -                         -                         

(0.06)                  (0.19)                  (0.10)                  0.13                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ส่วนเกิน (ตาํ) ทุน ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการ จากการตีมูลคา่ ส่วนตาํกวา่ทุนจากการ ทีวดัมูลคา่ยติุธรรม รวม ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทีออกและชาํระ หุน้กูด้อ้ยสิทธิ จดัสรรแลว้ - รวมธุรกิจภายใต้ ยติุธรรมของสินทรัพย์ เปลียนแปลงสัดส่วน ผา่นกาํไรขาดทุน รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจควบคุม รวม
เต็มมูลคา่แลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ทีมีลกัษณะคลา้ยทุน สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั จากการซือกิจการ การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย เบ็ดเสร็จอืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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               
กาํไรสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                (424,508)                   -                                -                                -                                -                                      -                                (424,508)                   49,465                      (375,043)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (78,200)                           (78,200)                     (78,200)                     -                                (78,200)                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                (424,508)                   -                                -                                -                                (78,200)                           (78,200)                     (502,708)                   49,465                      (453,243)                   
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน -                                -                                -                                -                                -                                -                                (46)                            -                                -                                      (46)                            (46)                            -                                (46)                            
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 19) -                                -                                -                                -                                (204,040)                   -                                -                                -                                -                                      -                                (204,040)                   -                                (204,040)                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                -                                -                                -                                (88,324)                     -                                -                                -                                -                                      -                                (88,324)                     -                                (88,324)                     
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                (12,282)                     (12,282)                     
ขายบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                -                                2,408                        (2,408)                       -                                -                                -                                      (2,408)                       -                                -                                -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2563 333,300                    5,120,083                 6,000,000                 33,330                      4,441,829                 (168)                          912                           (7,447)                       (156,400)                         (163,103)                   15,765,439               1,877,388                 17,642,827               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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               
กาํไรสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                14,602                      -                                -                                -                                -                                      -                                14,602                      92,338                      106,940                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                46,234                            46,234                      46,234                      -                                46,234                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                -                                -                                -                                14,602                      -                                -                                -                                46,234                            46,234                      60,836                      92,338                      153,174                    
ออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 19) -                                (7,376)                       1,000,000                 -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                992,624                    -                                992,624                    
ชาํระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 19) -                                -                                (1,000,000)                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                (1,000,000)                -                                (1,000,000)                
เงินปันผลจ่ายของหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 19) -                                -                                -                                -                                (204,906)                   -                                -                                -                                -                                      -                                (204,906)                   -                                (204,906)                   
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
   อาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 9) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                (27,085)                     (27,085)                     
ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   (หมายเหตุ 9) -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                (11,365)                     -                                      (11,365)                     (11,365)                     (659,765)                   (671,130)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2564 333,300                    5,102,991                 6,000,000                 33,330                      4,284,616                 (362)                          -                                (23,843)                     (102,644)                         (126,849)                   15,627,388               1,050,729                 16,678,117               

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 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 -                                 -                                 -                                 -                                 630,979                     -                                     -                                 630,979                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (78,200)                          (78,200)                      (78,200)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 630,979                     (78,200)                          (78,200)                      552,779                     

เงินปันผลจา่ยของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 19) -                                 -                                 -                                 -                                 (204,040)                    -                                     -                                 (204,040)                    

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 24) -                                 -                                 -                                 -                                 (88,324)                      -                                     -                                 (88,324)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 333,300                     5,120,083                  6,000,000                  33,330                       4,261,121                  (156,400)                        (156,400)                    15,591,434                

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 -                                 -                                 -                                 -                                 (119,619)                    -                                     -                                 (119,619)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 71,400                           71,400                       71,400                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 (119,619)                    71,400                           71,400                       (48,219)                      

ออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทมีีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 19) -                                 (7,376)                        1,000,000                  -                                 -                                 -                                     -                                 992,624                     

ชาํระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (หมายเหตุ 19) -                                 -                                 (1,000,000)                 -                                 -                                 -                                     -                                 (1,000,000)                 

เงินปันผลจา่ยของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 19) -                                 -                                 -                                 -                                 (204,906)                    -                                     -                                 (204,906)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 333,300                     5,102,991                  6,000,000                  33,330                       3,391,116                  (73,100)                          (73,100)                      14,787,637                

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 30,381                  504,539                (190,759)               616,445                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานทียกเลิก (หมายเหตุ 22) 33,568                  (814,782)               -                            -                            

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยล์ดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนขาย 1,063,778             908,748                600,094                321,582                

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย 10,648                  23,214                  271                       259                       

   งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง -                            1,282,647             -                            -                            

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 104,888                121,050                88,135                  82,357                  

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (โอนกลบั) (1,635)                   9,101                    (755)                      31,762                  

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสญัญา 10,249                  16,537                  3,852                    129,423                

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (2,676)                   14,727                  6,325                    -                            

   การปรับลด (โอนกลบั) ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่าสุทธิ

      ทีคาดว่าจะไดรั้บ (26,352)                 21,467                  (12,256)                 (7,859)                   

   ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 300                       1,040                    -                            -                            

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

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (188,840)               (387,177)               -                            -                            

   กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน

      สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,557)                   -                            (1,557)                   -                            

   ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า 748                       -                            -                            -                            

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (1,831)                   (8,527)                   (1,831)                   (8,527)                   

   กาํไรจากการโอนสิทธิ (61,452)                 -                            -                            -                            

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,057                    2,532                    -                            (1)                          

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,083                  14,830                  9,377                    10,231                  

   ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินระยะสนั (โอนกลบั) (3,822)                   31,931                  (1,960)                   (3,767)                   

   ค่าใชจ่้ายประมาณการหนีสินระยะยาว (โอนกลบั) 266                       (1,206)                   246                       1,066                    

   ดอกเบียรับ (203,866)               (192,613)               (319,694)               (300,845)               

   เงินปันผลรับ -                            (8,303)                   (186,155)               (669,638)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 345,772                324,081                529,282                430,177                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 1,102,558             1,507,287             522,615                289,734                

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 108,944                399,581                35,717                  256,912                

   รายไดที้ยงัไม่เรียกชาํระ 74,495                  60,029                  7,435                    47,616                  

   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (1,675,821)            (369,088)               (12,745)                 (35,975)                 

   ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ (8,332)                   (5,822)                   (342)                      (113)                      

   งานระหว่างก่อสร้าง 256                       (1,282,647)            -                            -                            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง 13,654                  289,498                2                           244                       

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดินโครงการและตน้ทุนทีเกียวขอ้ง 554,996                (553,996)               -                            (553,996)               

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 129,146                791                       127,165                -                            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 10,849                  33,226                  (919)                      (22,300)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขาย (7,983)                   -                            -                            -                            

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (3,969) 4,498                    697                       1,466                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,691                    (134,438)               -                            387                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 88,561                  (541,522)               (91,887)                 (340,210)               

   ประมาณการหนีสินระยะสนั (10,579)                 (13,022)                 (1,251)                   (10,688)                 

   ตน้ทุนงานทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (52,597)                 180,755                -                            -                            

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (215,050)               (124,319)               (211,635)               (8,030)                   

   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน (36,987)                 (43,839)                 (7,409)                   (37,511)                 

   หนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืน 10,468                  384                       9,877                    45                         

   หนีสินหมุนเวียนอืน (17,075)                 5,250                    (16,196)                 (20,788)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (5,370)                   (895)                      (4,498)                   (517)                      

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน (7,275)                   -                            (7,147)                   -                            

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                            88                         -                            -                            

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 56,580                  (588,201)               349,479                (433,724)               

   รับคืนภาษีเงินได้ 291                       1,374                    -                            -                            

   จ่ายภาษีเงินได้ (173,857)               (111,646)               (20,594)                 (31,106)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (116,986)               (698,473)               328,885                (464,830)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง (5)                          67,910                  -                            -                            

เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนลดลง (เพมิขึน) (338,744)               2,295,850             (338,744)               2,295,850             

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) -                            172,593                (611,656)               (136,501)               

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (896,494)               (791,400)               (896,494)               (791,400)               

เงินสดรับสาํหรับเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 530,965                750,051                290,196                750,052                

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวในสินทรัพยท์างการเงิน

   ไม่หมุนเวียนอนื (143,669)               (15,781)                 -                            -                            

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

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,247,655)            -                            (1,918,786)            (535,214)               

เงินสดเพมิขึนสุทธิจากการซือเงินลงทุนในการร่วมคา้จนเป็นบริษทัยอ่ย 2,983,340             811,681                -                            -                            

ซือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (671,130)               -                            -                            -                            

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

เงินสดรับจากดอกเบีย 125,603                77,066                  273,088                98,537                  

เงินสดรับจากเงินปันผล 300,918                733,150                186,155                669,638                

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

   - สุทธิจากค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง 88,201                  -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,503                    688                       -                            14                         

เงินสดจ่ายซืออาคาร อุปกรณแ์ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (23,463)                 (59,530)                 (19,610)                 (52,139)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 792,370                4,205,082             (2,953,851)            2,461,641             

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) 154,401                1,156,241             (100,000)               880,000                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                            -                            2,925,000             1,688,357             

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (67,145)                 (40,996)                 (60,471)                 (32,424)                 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                            111,721                -                            -                            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,029,904)            (322,101)               (777,367)               -                            

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1,407,600)            (4,000,000)            (1,407,600)            (4,000,000)            

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 2,828,400             1,169,900             2,828,400             1,169,900             

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (22,664)                 (19,976)                 (21,094)                 (8,206)                   

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน 1,000,000             -                            1,000,000             -                            

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (1,000,000)            -                            (1,000,000)            -                            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (8,580)                   -                            (8,580)                   -                            

จ่ายดอกเบีย (473,000) (457,356)               (339,464)               (392,101)               

จ่ายเงินปันผล -                            (88,324)                 -                            (88,324)                 

จ่ายเงินปันผลของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุน (256,133)               (255,050)               (256,133)               (255,050)               

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (27,085)                 (12,282)                 -                            -                            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (309,310)               (2,758,223)            2,782,691             (1,037,848)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 366,074                748,386                157,725                958,963                

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 3,552,926             4,776,685             2,148,469             3,150,717             

-                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีมิใช่เงินสด

   โอนตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 19,340                  -                            -                            -                            

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 87,391                  -                            87,391                  -                            

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทีดินเป็นเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            554,996                -                            

   เงินลงทุนในการร่วมคา้เปลียนเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,679,367)            560,897                (1,500,999)            510,000                

   รับรู้รายการ (กาํไร) ขาดทุน จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนทีวดัมูลค่า

      ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (64,507)                 97,750                  (89,250)                 97,750                  

   ลูกหนีจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเพมิขึน 89,181                  -                            -                            -                            

   อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเพมิขึน (ลดลง) จากสญัญาเช่า - สุทธิ 7,540                    -                            8,183                    -                            

   อุปกรณ์เพมิขึนจากสญัญาเช่าซือ 2,739                    -                            2,739                    -                            

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) (3,597)                   (4,892)                   (3,628)                   (6,323)                   

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของ

      สินทรัพยจ์ากการซือกิจการ -                            46                         -                            -                            

   หนีสินหมุนเวียนอืนเพมิขึน (ลดลง) จากผลประโยชน์ทางภาษี 398                       (151)                      398                       (151)                      

   โอนหนีสินทางการเงินหมุนเวียนอืนเป็นหนีสินตามสญัญาเช่า (6,201)                   -                            (6,201)                   -                            

   หนีสินตามสญัญาเช่าเพมิขึน -                            543,900                -                            420,447                

   ประมาณการหนีสินระยะยาว -                            5,375                    -                            5,375                    

   ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ยทุนทียงัไม่ไดช้าํระ 640                       -                            640                       -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อจาํหน่าย ให้บริการรับจา้งสร้างบา้น

และบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  99/1 หมู่ ท่ี  14                        

ซอยหมู่บา้นวินด์มิลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ตาํบลบางพลีใหญ่ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษัทฯมีสาขาหน่ึงแห่งอยู่ท่ี 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย                

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ                   

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ                  

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําขึ้ น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ท่ีนําเสนอ                  

คร้ังล่าสุด ดังนั้ น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ ใหม่ๆ  เพื่ อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูล ท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้ข้อมูล                     

ทางการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย  ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลตามฉบบั

ภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในระหว่างงวดปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม

บริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 9 ถึง 10  

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.6 ผลกระทบจากการส้ินสุดแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือก

เพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าเงินลงทุนท่ีไม่อยู่

ในความตอ้งการของตลาดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 แลว้ เน่ืองจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี               

31 ธันวาคม 2563 ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกขาดทุนจากผลกระทบดังกล่าวเป็นจํานวนรวม 29                   

ล้านบาทเป็นส่วนหน่ึงของ “กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนท่ีกําหนดให้ว ัดมูลค่าด้วย                     

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

1.7 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามทางเลือกของแนวปฏิบติัทางการบญัชีในการจดัประเภทรายการของหุ้น

กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีบริษทัฯไดเ้สนอขายและไดรั้บชาํระค่าหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน

จากผูถื้อก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินเป็นเวลา 3 ปี นบัจาก

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ทั้งน้ี หากบริษทัฯตอ้งจดัประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนเป็นหน้ีสินทางการเงิน จาํนวนเงินของ

รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,214,585 19,681 1,234,266 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 4,000,000 4,000,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000,000 (4,000,000) 2,000,000 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    

กาํไรสะสมตน้งวด 4,474,920 (25,659) 4,449,261 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของ                 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,602 (157,304) (142,702) 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 204,906 (167,218) 37,688 

    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2564  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 165,629 93,068 258,697 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 34,567 (74,455) (39,888) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 86,140 (74,455) 11,685 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - กาํไร (ขาดทนุ) 

สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,896 (74,455) (67,559) 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - กาํไร (ขาดทนุ) 

สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 58,469 (74,455) (15,986) 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.03 - 0.03 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2564  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 345,772 196,630 542,402 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 73,372 (157,304) (83,932) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 119,606 (157,304) (37,698) 

การแบ่งปันขาดทุน    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - ขาดทุนสาํหรับงวด

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 18,966 157,304 176,270 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ - กาํไร (ขาดทนุ) 

สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 27,268 (157,304) (130,036) 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.06 - 0.06 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวียน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 585,748 19,681 605,429 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - 4,000,000 4,000,000 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 6,000,000 (4,000,000) 2,000,000 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    

กาํไรสะสมตน้งวด 3,715,641 (25,659) 3,689,982 

ขาดทนุสาํหรับงวด - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                 

ของบริษทัฯ 119,619 157,304 276,923 

เงินปันผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 204,906 (167,218) 37,688 

    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2564  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 269,425 93,068 362,493 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 75,954 (74,455) 1,499 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 123,554 (74,455) 49,099 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.01 - 0.01 

    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2564  

กําไรขาดทุน    

ตน้ทุนทางการเงิน 529,282 196,630 725,912 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนนิงานต่อเน่ือง 119,619 157,304 276,923 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดจากการดําเนินงาน

ต่อเน่ือง 48,219 157,304 205,523 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)    

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 0.10 - 0.10 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อยและการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 9 ถึงขอ้ 10 และลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

อ่ืนสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั กรีนวลัเล่ พรอพเพอร์ต้ีส์ จาํกดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ทอสกาน่า พิอาซา จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทั พีระ เซอร์กิต จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

(ถึงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

บริษทั คลอเส็ท คาเฟ่ จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทั มาดูโร จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทอสกานา วลัเล่ อาคิเทค จาํกดั ผูถื้อหุน้ลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 

บริษทั ทอสกานา วลัเล่ คนัทรีคลบั จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ทสัคนั ฮิลล ์จาํกดั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กรรมการ กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

2.1 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 6 9 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ

มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย - - 92 81 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 7 20 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่านายหนา้จ่าย - - 11 21 ร้อยละ 0.50 - 3.50 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองทาํสัญญาและ

โอนในระหว่างงวด 

      

ดอกเบ้ียจ่าย - - 92 44 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

ค่าเช่าจ่าย - - - 1 ราคาตามสัญญา 

      

ค่าบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 212 256 212 256 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ

ตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง - 208 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดค้่านายหนา้ 37 

 

75 36 74 ร้อยละ 1.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

ห้องชุดท่ีมีการทาํสัญญาและ              

โอนในระหว่างงวด 

      

รายไดค้่าบริการ - 1 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย 103 94 76 64 ร้อยละ 6 ต่อปี 

      

รายไดเ้งินปันผล 301 163 186 112 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ - - 13 15 ราคาตามสัญญารายโครงการ          

ร้อยละ 2.87 และร้อยละ 6.50 ของ

มูลค่าโครงการตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดค้่านายหนา้ - - - 1 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการทาํสัญญาและโอนใน

ระหว่างงวด 

      

รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย - - 173 171 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

รายไดเ้งินปันผล - - - 13 ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

ตน้ทุนค่าบริหารโครงการ - - 12 40 ราคาตามสัญญา 

      

ค่านายหนา้จ่าย - - 23 42 ร้อยละ 0.50 - 3.50 ของมูลค่าขายห้อง

ชุดท่ีมีการวางเงินจองทาํสัญญาและ

โอนในระหว่างงวด 

      

ดอกเบ้ียจ่าย - - 164 86 ร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ีต่อปี 

      

ค่าเช่าจ่าย - - 1 2 ราคาตามสัญญา 

      

ค่าบริการจ่าย - - 2 2 ราคาตามสัญญา 

      

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการบริหารโครงการ 357 585 357 585 ราคาตามสัญญารายโครงการและ

ร้อยละ 7.50 ของมูลค่าโครงการ

ตามท่ีระบุในสัญญา 

      

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 7 476 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดค้่านายหนา้ 86 148 84 145 ร้อยละ 1.50 - 4.00 ของมูลค่าขาย 

ห้องชุดท่ีมีการทาํสัญญาและ              

โอนในระหว่างงวด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค้่าบริการ 4 1 - - ราคาตามสัญญา 

      

รายไดด้อกเบ้ีย 202 186 146 126 ร้อยละ 6 ต่อปี 

      

รายไดเ้งินปันผล 301 725 186 649 ตามท่ีประกาศจ่าย 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      

ซ้ือท่ีดิน 1,586 - - - ราคาตามสัญญา 

2.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563               

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)    

 บริษทัยอ่ย - - 88 10,134 

 การร่วมคา้ 73,078 136,091 67,183 93,089 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 

 กรรมการ 1,015 1,015 - - 

รวม 76,239 139,252 69,417 105,369 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,146) (2,146) (2,146) (2,146) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน                               

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 74,093 137,106 67,271 103,223 

รายได้ท่ียังไม่เรียกชําระ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

 การร่วมคา้ 2,874 40,354 2,874 10,309 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินโครงการและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกัน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 554,996 - 554,996 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)   

 บริษทัยอ่ย - - 60,696 72,783 

เงินมัดจํา - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

(แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน)  

    บริษทัยอ่ย     - - 359 686 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)    

    บริษทัยอ่ย     - - 8,105 16,414 

 การร่วมคา้ 166,124 197,763 166,123 197,763 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,092 345 93 345 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                                   

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466,216 198,108 174,321 214,522 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

 บริษทัยอ่ย - - 174,898 191,148 

 การร่วมคา้ 1,591,493 1,772,141 1,591,493 1,772,141 

รวมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,591,493 1,772,141 1,766,391 1,963,289 

เจ้าหนีเ้งินประกันผลงาน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

 บริษทัยอ่ย - - 5 5 

เจ้าหนีเ้งินมัดจํา - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

(แสดงภายใต้หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน)   

 บริษทัยอ่ย - - 248 254 

2.3 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

การร่วมค้า     

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั 539,569 14,867 (163,200) 391,236 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 479,311 13,998 (5,408) 487,901 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั 93,377 1,584 (94,961) - 

   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั  493,208 12,895 (89,250) 416,853 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั  494,225 14,669 - 508,894 

   บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั  122,039 2,238 (124,277) - 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 415,755 11,861 (4,713) 422,903 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 66,771 1,045 (67,816) - 

 บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 707,837 248,394 - 956,231 

 บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั  342,064 9,698 - 351,762 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 444,192 12,368 (5,138) 451,422 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 172,136 4,181 (109,776) 66,541 

 บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 417,501 60,490 - 477,991 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 178,609 78,518 - 257,127 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 249,107 59,028 - 308,135 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จาํกดั 543,694 254,426 (932) 797,188 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จาํกดั 78,641 19,231 - 97,872 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 250,794 7,156 - 257,950 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 196,343 81,220 - 277,563 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 353,418 9,908 - 363,326 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 131,869 181,613 - 313,482 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน 6,770,460 1,099,388 (665,471) 7,204,377 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,689,111)   (2,801,941) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ     

 ท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,081,349   4,402,436 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

การร่วมค้า     

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั  493,208 12,895 (89,250) 416,853 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั  122,039 2,238 (124,277) - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 66,771 1,045 (67,816) - 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 707,837 248,394 - 956,231 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั  342,064 9,698 - 351,762 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 444,192 12,368 (5,138) 451,422 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 172,136 4,181 (109,776) 66,541 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 417,501 60,490 - 477,991 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 178,609 78,518 - 257,127 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 249,107 59,028 - 308,135 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จาํกดั 543,694 254,426 (932) 797,188 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จาํกดั 78,641 19,231 - 97,872 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 250,794 7,156 - 257,950 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 196,343 81,220 - 277,563 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 353,418 9,908 - 363,326 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 131,869 181,613 - 313,482 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการ                    

ท่ีเก่ียวข้องกัน 4,748,223 1,042,409 (397,189) 5,393,443 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,640,410)   (2,801,941) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

 - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 3,107,813   2,591,502 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จาํกดั 436,514 7,358 - 443,872 

บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จาํกดั 514,026 25,670 (250,000) 289,696 

บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จาํกดั 528,325 23,850 - 552,175 

บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จาํกดั 723,797 42,609 - 766,406 

บริษทั แอชตนั สีลม จาํกดั 213,505 3,023 (175,018) 41,510 

บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ตี้  เอ๊กซ์เพิร์ท) จาํกดั 15,105 191 (10,266) 5,030 

บริษทั บลู เด็ค จาํกดั 53,507 8,453 (44,000) 17,960 

บริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั  2,771,949 42,211 (150,000) 2,664,160 

บริษทั เจว-ีโค1 จาํกดั 551,013 8,137 - 559,150 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จาํกดั 583,566 191,624 - 775,190 

บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จาํกดั 155 85,911 - 86,066 

บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จาํกดั 852,679 34,545 - 887,224 

บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จาํกดั 932,630 35,735 - 968,365 

บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จาํกดั 1,010,959 47,344 - 1,058,303 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม9 จาํกดั 7,038 3,171 - 10,209 

บริษทั ไอดีโอ ้คอนโด วนั จาํกดั 81 101 - 182 

บริษทั เอดีซี-เจวี 19 จาํกดั 20 46,573 - 46,593 

บริษทั อนนัดา เอแพค บางจาก จาํกดั 438,572 7,845 - 446,417 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จาํกดั 153,212 5,751 - 158,963 

บริษทั เอดีซี-เจวี 15 จาํกดั - 8,022 (8,022) - 

บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จาํกดั - 196,072 - 196,072 

บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จาํกดั - 227,404 - 227,404 

บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จาํกดั - 87,929 - 87,929 

บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จาํกดั - 84,594 - 84,594 

บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จาํกดั - 156,957 - 156,957 

บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จาํกดั - 91,972 - 91,972 

บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั - 142,708 - 142,708 

บริษทั นิว บลูมนู วิลล่า จาํกดั - 71,759 - 71,759 

บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จาํกดั - 120,271 - 120,271 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 9,786,653 1,807,790 (637,306) 10,957,137 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (155,762) - 755 (155,007) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 9,630,891 1,807,790 (636,551) 10,802,130 

หกั: ส่วนท่ีคาดว่าจะเรียกชาํระภายในหน่ึงปี (3,809,204)   (4,070,340) 

เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                     

- สุทธิจากส่วนท่ีคาดว่าจะเรียกชําระภายในหน่ึงปี 5,821,687   6,731,790 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัทย่อย     

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จาํกดั 1,381,568 24,234 (32,500) 1,373,302 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ วนั จาํกดั 1,236,067 21,135 - 1,257,202 

บริษทั บา้นนิราวานา จาํกดั 510,520 8,921 (2,500) 516,941 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย จาํกดั  1,109,115 19,208 (18,000) 1,110,323 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 1,216,756 21,690 (11,000) 1,227,446 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั 550,381 9,846 - 560,227 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จาํกดั 502,077 8,951 - 511,028 

 บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จาํกดั 422,659 7,519 - 430,178 

 บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จาํกดั 130,823 2,327 - 133,150 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางจาก จาํกดั 1,081,890 19,352 (8,000) 1,093,242 

 บริษทั ไอดีโอ คิว วคิตอร่ี จาํกดั - 308,099 - 308,099 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั - 625,642 - 625,642 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั - 736,642 - 736,642 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั - 372,525 - 372,525 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั - 402,730 - 402,730 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั - 500,049 - 500,049 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการ                          

ท่ีเก่ียวข้องกัน 8,141,856 3,088,870 (72,000) 11,158,726 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 155,762 

สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นลดลง (755) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 155,007 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 รายการเงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียดว้ยอตัราคงท่ีในงบการเงินรวมมีมูลค่า

ยติุธรรมเท่ากบั 7,382 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6,948 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่า

ยุติธรรมเท่ากับ 5,539 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4,895 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคาํนวณจาก

มูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับเงิน

กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ในการวดัมลูค่ายติุธรรม 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มี

หลกัประกนัและถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR เฉล่ียลบอตัราคงท่ี 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่การร่วมคา้เป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.00  

ต่อปี เงินกูย้ืมมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดตามรายละเอียดดา้นล่าง และสามารถ

ชาํระคืนก่อนกาํหนดหรือสามารถขอขยายกาํหนดการจ่ายชาํระคืนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้กู ้      

แต่ละรายตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                 

ระหวา่งกาลขอ้ 10.1 

การร่วมคา้ วนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั 31 ธนัวาคม 2565 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 30 มิถุนายน 2565 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั 30 มิถุนายน 2565 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 31 ธนัวาคม 2565 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 30 มิถุนายน 2565 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั 30 ธนัวาคม 2564 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 30 มิถุนายน 2566 

บริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 31 มกราคม 2565 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 31 ธนัวาคม 2573 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 31 ธนัวาคม 2572 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท59 จาํกดั 31 ธนัวาคม 2572 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท8 จาํกดั 31 ธนัวาคม 2571 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 31 สิงหาคม 2565 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 30 เมษายน 2565 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามย่าน จาํกดั 30 พฤศจิกายน 2565 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 30 กนัยายน 2579 
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2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,586 25,874 54,582 58,514 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,928 2,526 4,072 5,525 

รวม 30,514 28,400 58,654 64,039 

2.5 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมระหวา่งกาลขอ้ 25.7 

3.   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 34,511 131,108 34,247 101,450 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 933 4,798 - - 

   3 - 6 เดือน 25,225 - 24,768 - 

   6 - 12 เดือน 8,797 - 8,256 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,466 135,906 67,271 101,450 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,307 16,943 624 1,450 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน 3,320 40,005 796 1,297 

   3 - 6 เดือน 301 15 301 - 

   6 - 12 เดือน 1,677 - 100 - 

   มากกว่า 12 เดือน 5,230 6,137 5,011 5,011 

รวม 26,835 63,100 6,832 7,758 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,230) (6,137) (5,011) (5,011) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 21,605 56,963 1,821 2,747 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 91,071 192,869 69,092 104,197 

ลูกหน้ีอื่น     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,146 2,146 2,146 2,146 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,549 1,122 - - 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 155,990 153,917 - - 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78 78 - 1,773 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 124,775 61,298 34,218 33,057 

รวม 287,538 218,561 36,364 36,976 

หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (34,985) (34,995) (34,924) (34,924) 

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 252,553 183,566 1,440 2,052 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 343,624 376,435 70,532 106,249 
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4. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

ท่ีดินและตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 11,845,896 10,219,466 309,589 308,395 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างระหว่างพฒันา 4,927,328 4,953,678 540,882 549,638 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีพฒันาแลว้ 3,954,673 4,730,113 2,614,182 3,193,969 

รวม 20,727,897 19,903,257 3,464,653 4,052,002 

หกั: สาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ  (48,187) (74,539) (26,276) (38,532) 

สุทธิ  20,679,710 19,828,718 3,438,377 4,013,470 

 ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทย่อยสองแห่งได้ซ้ือท่ีดินจากบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันและได้รับโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินเแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดช้าํระค่าท่ีดินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปเพียง

บางส่วนและยงัคงคา้งชาํระเงินอีกจาํนวน 300 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

รายการดงักล่าวส่งผลให้มีการจดบุริมสิทธิราคาท่ีคา้งชาํระในวนัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี              

30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัแสดงยอดคงคา้งดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของรายการ “เจ้าหน้ีการคา้กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั” ตามท่ีกลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 16 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการ

กูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทนุซ่ึงเป็นอตัราถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     

   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 75 102 - 15 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.50 - 4.40 3.50 - 4.80 - 3.50 - 3.95 
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    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของ     

   ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง (ลา้นบาท) 147 202 - 30 

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละ) 3.50 - 4.40 3.50 - 4.80 - 3.50 - 3.95 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่

บนท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     

 ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 17,027 17,567 1,667 1,809 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                     

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 74,539 38,532 

หกั: ลดลงในระหวา่งงวด (8,975) (2,881) 

หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขายในระหวา่งงวด (17,377) (9,375) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 48,187 26,276 

 ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัโครงการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ประมาณมูลค่าขายของโครงการทั้งหมดท่ียงัดาํเนินการขายอยู ่ณ วนัส้ินงวด 27,520 27,337 9,403 9,332 

มูลค่าของโครงการท่ีไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 11,777 10,195 5,054 4,206 

ร้อยละของมูลค่าของโครงการท่ีไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายหรือขายแลว้ 43 37 54 45 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 402,500 60,368 402,500 60,368 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจําหน่าย 

    

เงินมดัจาํ 5,362 134,466 2,835 130,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 407,862 194,834 405,335 190,368 

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 108,949 88,961 84,857 64,906 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 22,724 2,899 20,594 - 

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าบริหารโครงการ - - 60,696 72,783 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 107,575 100,973 87,862 87,862 

อ่ืน ๆ 18,398 32,882 13,277 20,222 

รวม 257,646 225,715 267,286 245,773 

7. เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัของหนงัสือคํ้าประกนัสถาบนั

การเงิน 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน            

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน               

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในบริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 418,917 329,667 418,917 329,667 

เงินลงทุนในบริษทัต่างประเทศ 171,936 52,840 - - 

 590,853 382,507 418,917 329,667 

สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่าย     

เงินประกนั 41,246 37,443 34,171 34,868 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 632,099 419,950 453,088 364,535 

 เงินลงทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรม 

อสังหาริมทรัพย ์และเทคโนโลย ีซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ ์

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรวม

จาํนวน 8.1 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

9.1 รายละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ           

บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์ทู จาํกดั 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 จาํกดั 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 จาํกดั     233,000 233,000 100.00 100.00 233,000 233,000 (184,927) (184,927) 48,073 48,073 

บริษทั ดิเอเจน้ท ์(พรอพเพอร์ต้ี เอ็กซ์เพิร์ท) จาํกดั 4,000 4,000 100.00 100.00 4,000 4,000 - - 4,000 4,000 

บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000 1,000 99.98 99.98 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 

บริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั 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 จาํกดั 100 100 99.80 99.80 99 99 - - 99 99 

บริษทั เจวี-โค1 จาํกดั 100 100 99.80 99.80 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 7 จาํกดั 240,000 240,000 100.00 100.00 240,000 240,000 - - 240,000 240,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 10 จาํกดั 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 14 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั แอชตนั สีลม จาํกดั 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 จาํกดั    900,000 900,000 100.00 100.00 950,510 950,510 - - 950,510 950,510 

บริษทั แอชตนั อโศก พระราม 9 จาํกดั    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 จาํกดั           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 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 20 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 21 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 23 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เออร์บนัเทค เวนเจอร์ส จาํกดั 370,000 370,000 100.00 100.00 370,000 370,000 - - 370,000 370,000 

บริษทั เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จาํกดั 5,000 5,000 100.00 100.00 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 

บริษทั เอดีซี-เจวี 26 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั เอดีซี-เจวี 27 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางนํ้า จาํกดั 795,990 795,990 51.00 51.00 405,955 405,955 - - 405,955 405,955 

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จาํกดั 599,670 599,670 100.00 100.00 653,412 653,412 - - 653,412 653,412 

บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จาํกดั 664,430 664,430 100.00 51.00 732,800 338,859 - - 732,800 338,859 

บริษทั เอดีซี-เจวี 28 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั เอดีซี-เจวี 29 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั เอดีซี-เจวี 30 จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั อนันดา เอแพค บางจาก จาํกดั 505,500 505,500 100.00 100.00 513,090 513,090 - - 513,090 513,090 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 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 จาํกดั  450,000 450,000 100.00 100.00 463,340 463,340 - - 463,340 463,340 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั  550,000 550,000 100.00 100.00 569,437 569,437 - - 569,437 569,437 

บริษทั นามิสเต ฮิลล ์รีสอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั คาโนปัส เลคไซด ์จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั บลิส โพธ์ิ ทรี เอสเตท จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั นิว บลูมูน วิลล่า จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั เดวิกา ฮิลล ์จาํกดั 100 100 99.70 99.70 100 100 - - 100 100 

บริษทั ซี ออฟ ทรี รีสอร์ท จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั ลาวานิ ฟอเรสท ์เอสเตท จาํกดั 100 100 99.70 99.70 99 99 - - 99 99 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั 625,000 - 100.00 - 651,536 - - - 651,536 - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั 650,000 - 100.00 - 670,050 - - - 670,050 - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั 400,000 - 100.00 - 416,676 - - - 416,676 - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั 425,000 - 100.00 - 435,886 - - - 435,886 - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั 550,000 - 100.00 - 574,506 - - - 574,506 - 

รวม     15,887,686 12,467,901 (1,856,927) (1,856,927) 14,030,759 10,610,974 

(1) ทุนหุ้นบุริมสิทธิเรียกชาํระแลว้            
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ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผล

จากบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทฯ     

บริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จาํกดั - - - 12,784 

9.2 รายการเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังนี ้

9.2.1 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่เติม 

บริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จาํกดั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 และท่ี

ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการ

ซ้ือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จาํกดั (บริษทัย่อย) จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายราย 

และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง รวมจาํนวน 2,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 115.495634 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน 277 ลา้นบาท บริษทัฯได้จ่ายชาํระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 การซ้ือหุ้น

บุริมสิทธิดังกล่าวมีผลทาํให้บริษทัฯมีสัดส่วนการออกเสียงในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96 เป็น               

ร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างของราคาซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยจาํนวน 6 

ลา้นบาทไวใ้นรายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ               

ผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวม 

ต่อมาวนัท่ี 28 มกราคม 2564 และวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมวิสามญั  

ผูถื้อหุ้นของบริษทั ไอดีโอ คิว วิคตอร่ี จาํกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

กําไรสะสม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 แก่ผู ้ถือหุ้นบุ ริมสิทธิในอัตรา 11.285 บาทต่อหุ้น จํานวน 

2,400,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท 
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 บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมัติให้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษัท                 

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จาํกัด (บริษทัย่อย) จากผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 3,255,707              

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 121 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 394 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ใน

เดือนเมษายน 2564 การซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวมีผลทาํให้บริษทัฯมีสัดส่วนการออกเสียงในบริษทัย่อย

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างของราคาซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี

ของบริษทัย่อยจาํนวน 5 ลา้นบาทไวใ้นรายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุ้นในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวม 

9.2.2 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั และบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 10.4.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี

ปัจจุบัน บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จาํกัด และบริษทั อนันดา                 

เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั ซ่ึงส่งผลให้ทั้งสองบริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น                

“บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั 

และบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกัด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกัด บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกัด และบริษัท                

อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 10.4.1 ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี

ปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ 

เอเชีย ท่าพระ จาํกดั และบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั ซ่ึงส่งผลให้ทั้งสามบริษทัดงักล่าว

เปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากเงิน

ลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั 

อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกัด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกัด และบริษทั อนันดา         

เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ

มีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

10.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                                  (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี  

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย          

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย  อโศก จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 475,241 539,743 433,500 433,500 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 204,000 - 226,471 - 204,000 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 318,750 - 350,074 - 318,750 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 456,888 447,572 - - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เตาปูน จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 178,500 178,500 207,447 212,162 178,500 178,500 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 216,749 - 238,127 - 216,749 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 51 - 280,500 - 328,652 - 280,500 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 229,500 229,500 281,579 293,009 229,500 229,500 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 561,000 561,000 637,320 535,514 - - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 242,250 242,250 333,293 394,542 - - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 433,500 433,500 498,975 448,414 433,500 433,500 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 306,000 306,000 349,040 315,557 - - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51(1) 51(1) 280,500 280,500 308,809 330,929 - - 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ - 74 - 481,000 - 553,310 - 481,000 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74(1) 74(1) 370,000 370,000 397,589 380,754 - - 

บริษทั อนันดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 86.5 86.5 667,939 667,939 428,700 480,966 667,939 667,939 

  อสังหาริมทรัพย ์         

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 280,500 280,500 314,273 354,467 280,500 280,500 
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(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี  

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน   

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (ต่อ)          

บริษทั อนันดา เอแพค1 จาํกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 56 56 223,160 223,160 174,720 153,114 223,160 223,160 

  อสังหาริมทรัพย ์         

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 306,000 306,000 294,811 268,239 306,000 306,000 

บริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 153,000 153,000 193,787 181,825 153,000 153,000 

บริษทั อนันดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั ลงทุนในบริษทัท่ีพฒันา 60 60 434,152 434,152 324,733 329,584 434,152 434,152 

  อสังหาริมทรัพย ์         

บริษทั เอเอ็มเอช รัชดา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 163,964 163,964 50,439 93,759 163,964 163,964 

    ประเภทผสมผสาน         

บริษทั เอเอ็มเอช สาธร จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 199,213 198,333 293,250 293,250 

    ประเภทผสมผสาน         

บริษทั เอเอ็มเอช สุขุมวิท 59 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 293,250 293,250 159,302 165,304 293,250 293,250 

    ประเภทผสมผสาน         

บริษทั เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 58,650 58,650 30,333 39,882 58,650 58,650 

    ประเภทผสมผสาน         

บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 462,499 462,499 338,710 355,232 462,499 462,499 

บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 481,000 481,000 404,887 411,125 481,000 481,000 

บริษทั เอเอ็มเอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 74 74 555,000 555,000 422,717 439,152 555,000 555,000 

บริษทั เอเอ็มเอช พทัยา จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 51 51 198,901 198,901 158,444 166,856 198,901 198,901 

     ประเภทผสมผสาน         

รวม    7,912,015 9,413,014 7,441,250 9,232,668 5,846,265 7,347,264 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ          

Ananda SU Ltd(2) ลงทุนในกิจการอื่นๆ 51(1) 51(1) 8,794 8,794 448 1,068 - - 

รวม    8,794 8,794 448 1,068 - - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้    7,920,809 9,421,808 7,441,698 9,233,736 5,846,265 7,347,264 
(1) ถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 
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 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสญัญาร่วมทุนกบับริษทัในต่างประเทศสองแห่งและบริษทัในประเทศสามแห่งและ

บุคคลรายหน่ึงเพื่อดาํเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรองรับการ

ร่วมทุนกับการร่วมคา้ในประเทศไทย นอกจากน้ี ในสัญญายงัระบุว่าผูถื้อหุ้นต้องให้การสนับสนุนทาง

การเงินโดยการใหกิ้จการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวกูย้มืเงินตามวงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ทุนจดทะเบียน วงเงินกูยื้มจากผูถ้ือหุ้น 

จาํนวนวงเงินให้กูยื้ม                          

โดยกลุ่มบริษทั 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จาํกดั 850 1,270 648 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั 600 1,200 612 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จาํกดั 350 650 332 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั 450 450 230 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 1,100 1,100 561 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั 475 475 242 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั 850 850 434 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั 600 753 459 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั 550 550 281 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 500 500 370 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั 772 1,031 892 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 550 550 281 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั 399 552 309 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 600 800 408 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 300 300 153 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั 724 724 434 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั 322 464 236 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 575 575 293 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จาํกดั 575 1,511 771 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จาํกดั 115 175 89 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั 625 938 694 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั 650 975 722 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั 750 1,125 833 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั 390 595 303 
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10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน                      

งบการเงินรวมและบริษทัฯรับรู้เงินปันผลจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหว่าง 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง 

การร่วมคา้ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย         

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั(2) - 9,758 - 18,533 73,955 - 73,955 20,420 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จาํกดั 11,668 17,406 9,453 32,607 - 26,010 - 128,013 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั(1) - 7 - 13,004 - 11,475 - 31,875 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั(4) 839 2,674 3,218 10,949 - - - 102,000 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั(3) - 15,360 (801) 34,121 - - - 25,500 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ช่องนนทรี จาํกดั 1,507 12,061 9,316 10,205 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เตาปูน จาํกดั (2,289) 12,920 (4,715) 15,859 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั(4) 101 (4,295) (1,800) (2,291) - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั(4) (4,567) 14,718 7,971 23,741 25,498 - 25,498 45,918 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั 7,040 (1,837) 14,067 3,066 25,497 - 25,497 - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จาํกดั(2) - 5,597 - 9,670 - - - 35,710 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย พระรามเกา้ จาํกดั 35,240 (11,278) 101,806 (25,319) - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วิคตอร่ีโมนูเมน้ จาํกดั 4,102 114,323 15,254 203,667 76,503 - 76,503 - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข ทู จาํกดั 15,981 37,726 50,561 84,734 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ทองหล่อ จาํกดั 6,451 35,905 33,483 26,251 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย รามคาํแหง จาํกดั 7,178 14,483 16,140 26,648 38,260 51,051 38,260 76,296 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั(3) - 48,444 (357) 95,276 - 74,074 - 259,115 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหว่าง 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง 

การร่วมคา้ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย (ต่อ)         

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชปรารภ จาํกดั 12,701 1,902 16,835 5,857 - - - - 

บริษทั อนนัดา เอแพค พระรามเกา้ ทู จาํกดั (30,500) (13,551) (52,266) (31,116) - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ ่จาํกดั 11,881 4,076 21,011 25,785 61,205 - 61,205 - 

บริษทั อนนัดา เอแพค1 จาํกดั 2,322 (9,021) 21,606 (23,268) - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วุฒากาศ จาํกดั 10,710 (8,774) 26,572 (20,338) - - - - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สุทธิสาร จาํกดั 2,754 (7,035) 11,962 (12,537) - - - - 

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วนั จาํกดั (2,309) (3,669) (4,851) (6,556) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช รัชดา จาํกดั (22,025) (8,229) (43,320) (14,198) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สาธร จาํกดั 319 (14,405) 880 (28,890) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 59 จาํกดั (2,900) (13,655) (6,002) (26,709) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช สุขมุวิท 8 จาํกดั (4,391) (2,181) (9,549) (3,793) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย บางพลดั จาํกดั (9,623) (4,917) (16,522) (13,867) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย พระโขนง จาํกดั (3,391) (1,413) (6,238) (13,866) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั (11,358) (7,780) (16,435) (14,676) - - - - 

บริษทั เอเอม็เอช พทัยา จาํกดั (3,895) (7,674) (8,412) (15,364) - - - - 

รวม 33,546 227,646 188,867 387,185 300,918 162,610 300,918 724,847 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ         

Ananda SU Ltd. (27) (15) (27) (8) - - - - 

รวม 33,519 227,631 188,840 387,177 300,918 162,610 300,918 724,847 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหว่าง 

การร่วมคา้ งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

การร่วมค้าท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย     

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ราชเทวี จาํกดั(2) 73,955 - 73,955 20,420 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อโศก จาํกดั - 26,010 - 128,013 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สามยา่น จาํกดั(1) - 11,475 - 31,875 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั(4) - - - 102,000 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั(3) - - - 25,500 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั(4) 25,498 - 25,498 45,918 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย อุดมสุข จาํกดั 25,497 - 25,497 - 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย สะพานควาย จาํกดั(2) - - - 35,710 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั(3) - 74,074 - 259,115 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย วงเวียนใหญ่ จาํกดั 61,205 - 61,205 - 

รวม 186,155 111,559 186,155 648,551 
 (1) เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 2 ปี 2563 
 (2)  เปลี่ยนสถานะจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ยในไตรมาส 4 ปี 2563 

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

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีส่วนแบ่ง

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

10.3 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของการร่วมค้าท่ียังไม่ได้เบิกใช้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

วงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) เง่ือนไขการชาํระคนื 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

 

4,327 1,658 MLR ลบ          

อตัราคงท่ี 

MLR ลบ                            

อตัราคงท่ี 

ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนและจ่ายคืนเงินตน้จาก                 

การปลอดจาํนองห้องชุดตามเง่ือนไขในสัญญาและ

เสร็จส้ินภายใน 48 เดือน และจ่ายคืนเงินตน้ทุกเดือน

ตามท่ีระบใุนสัญญาภายใน 180 เดือน นบัตั้งแต ่             

วนัเบิกเงินกูง้วดแรก/วนัท่ีลงนามในสัญญา 

 วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของการร่วมคา้คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินสิทธิการเช่าท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของการร่วมคา้ดงักล่าว และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 25.7) บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศสอง

แห่งซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ 
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10.4 รายการเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญของบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้ามีดังนี ้

10.4.1 การซ้ือหุ้นในการร่วมค้าและเปลีย่นสภาพจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย บางนา จาํกดั 

 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา 

จาํกดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 3,062,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 108.665 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินรวม 333 

ล้านบาท ทําให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้ นจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุน                     

จดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทั

ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม จาํกดั 

 ในระหวา่งไตรมาส 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เสนานิคม 

จาํกดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 1,690,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 111.864 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินรวม 189 

ล้านบาท ทําให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้ นจากเดิมร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ของทุน                     

จดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทั

ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ชิดลม จาํกดั 

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ชิดลม 

จาํกดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 1,960,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 108.508 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินรวม 213 

ล้านบาท ทําให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่ มขึ้ นจากเดิม ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของ                      

ทุนจดทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ทาํให้

บริษทัดังกล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบันทึกบัญชี             

เงินลงทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย ท่าพระ จาํกดั 

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ท่าพระ 

จาํกดั จากบริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 2,082,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 105.228  บาท หรือเป็นจาํนวนเงินรวม 219 

ล้านบาท ทําให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจด

ทะเบียน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ทาํให้บริษทั

ดงักล่าวเปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุน

จากเงินลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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บริษทั อนนัดา เอม็เอฟ เอเชีย เพชรบุรี จาํกดั 

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี 

จาํกัด จากบริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 2,695,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 109.093 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินรวม 294 

ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนเงินลงทนุของบริษทัฯเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัดังกล่าว ทาํให้บริษทัดังกล่าว

เปล่ียนสถานะจาก “การร่วมคา้” เป็น “บริษทัย่อย” บริษทัฯจึงเปล่ียนการบนัทึกบัญชีเงินลงทุนจากเงิน

ลงทุนในการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเป ล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพ ย์เพื่ อการลงทุ นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                       

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 363,453 155,987 

ซ้ือบริษทัยอ่ย 42,880 - 

เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าระหวา่งงวด 17,462 18,105 

โอนเปล่ียนประเภท 87,391 87,391 

เปล่ียนแปลงสัญญาระหวา่งงวด (9,922) (9,922) 

ขายและเช่ากลบัในระหวา่งงวด (115,930) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (16,408) (14,877) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าระหวา่งงวด - (6,325) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 368,926 230,359 

 ในไตรมาสท่ี 2 กลุ่มบริษัทเข้าทําสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซ่ึงได้โอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ต่อมาบริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่ากลบัคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนดังกล่าวเพื่อบริหารต่อ โดยกลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากรายการดังกล่าวเป็นจาํนวน 61 ล้านบาท ใน             

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 99 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 99 

ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

35 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 282,679 258,662 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  4,017 3,153 

ซ้ือบริษทัยอ่ย 516 - 

โอนเปล่ียนประเภท 19,340 - 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ  (6,557) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (35,820) (26,940) 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าระหวา่งงวด 2,676 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 266,851 234,875 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่า

สุทธิตามบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 5 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6               

ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2563: 5 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564             

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 335,954 296,613 

เพิ่มระหวา่งงวด 917 274 

โอนเปล่ียนประเภท (87,391) (87,391) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23,874) (19,757) 

ยกเลิกสัญญาระหว่างงวด (748) - 

การเปล่ียนแปลงสัญญาระหว่างงวด (468) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 224,390 189,739 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 378,021 362,255 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  18,587 15,567 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (3) - 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (28,786) (26,561) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 367,819 351,261 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทเงินกูยื้ม 

อตัราดอกเบ้ีย                                    

(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

30 มิถุนายน  

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR, MLR ลบอตัราคงท่ี และ                    

อตัราคงท่ี 6,018,411 5,864,010 - 100,000 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (3,205) (4,481) - - 

สุทธิ  6,015,206 5,859,529 - 100,000 

 วงเงินตัว๋สัญญาใช้เงินและวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างในโครงการของกลุ่มบริษัทและคํ้ าประกันโดยบริษัทฯ และวงเงินกู้ยืมบางส่วนไม่มี

หลกัประกัน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกัดบางประการท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น   

การลดทุนและการดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา                 

เป็นตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมดงักล่าวจะครบกาํหนดชาํระในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง

เดือนกันยายน 2564 (31 ธันวาคม 2563: ครบกําหนดชําระในระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2564) 

 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่เบิกใช ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัไม่เบิกใช ้ 5,772 5,094 5,712 4,294 

วงเงินกูย้มืระยะส้ันท่ียงัไม่เบิกใช ้ - 400 - 400 

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่เบิกใช ้ 20 20 - - 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466,104 197,755 173,697 212,683 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 445,934 557,453 199,349 236,255 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112 353 624 1,839 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 83,689 105,397 45,166 52,649 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 218,746 175,614 166,912 114,470 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,214,585 1,036,572 585,748 617,896 

17. หุ้นกู้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของหุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

   

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ วนัท่ีออกหุ้นกู ้
วนัครบกาํหนด            

ไถ่ถอน อายุ 
อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) ชาํระดอกเบ้ีย 

30 มิถุนายน  
2564 

31 ธนัวาคม       
2563 

1 6 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2564 5 ปี 4.00 ทุก 3 เดือน 1,500,000 1,500,000 
2 28 กุมภาพนัธ์ 2561 28 กุมภาพนัธ์ 2565 4 ปี 3.95 ทุก 3 เดือน 2,500,000 2,500,000 
3 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2565 3 ปี 4.10 ทุก 6 เดือน 550,000 550,000 
4 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2564 2 ปี 3.80 ทุก 3 เดือน - 1,407,600 
5 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2566 4 ปี 4.50 ทุก 3 เดือน 2,592,400 2,592,400 
6 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2566 4 ปี 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 ปี 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 - 
13 28 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2565 1 ปี 3วนั 3.70 ทุก 6 เดือน 200,000 - 
14 2 มิถุนายน 2564 7 มิถุนายน 2565 1 ปี 5 วนั 3.70 ทุก 6 เดือน 300,000 - 

รวม      14,390,700 12,969,900 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (33,802) (26,235) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิ 14,356,898 12,943,665 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,544,429) (5,401,102) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,812,469 7,542,563 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,943,665 

บวก: ออกหุน้กู ้ 2,828,400 

 ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 13,527 

หกั: จ่ายชาํระหุน้กู ้ (1,407,600) 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (21,094) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 14,356,898 

 ในการออกหุ้นกู้ บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกูซ่ึ้งบนัทึกหักออกจากมูลค่าหุ้นกูแ้ละบริษทัฯจะตดั

จาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูด้งักล่าวโดยนาํไปเพิ่มมูลค่าของหุน้กูต้ลอดอายหุุน้กู ้

 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีคาํนวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน

อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั ซ่ึง

เป็นขอ้มูลระดบั 2 ในการวดัมลูค่ายติุธรรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หุ้นกูร้ะยะยาว 14,357 14,383 12,944 13,034 

 ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและหนา้ท่ีบางประการ

ซ่ึงรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของงบการเงินรวมไม่เกิน 

2.5:1 ตลอดอายุหุน้กู ้โดยหน้ีสิน หมายถึง หน้ีสินทางการเงินสุทธิ ซ่ึงไดแ้ก่ หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของ

ผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีภาระตอ้งชาํระดอกเบ้ีย และส่วนของหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้ง

ชาํระดอกเบ้ีย ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เขา้ค ํ้ าประกัน อาวลั หรือก่อภาระผูกพนัอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกันให้แก่บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัย่อยของผูอ้อกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด และ/หรือ 

รายการเทียบเทา่ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกูต้ามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกเป็นจาํนวนรวม 

20,609 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 22,030 ลา้นบาท) 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม       

2563 

เงินกูยื้มสกุลบาท 1,628,445 2,658,349 974,250 1,751,617 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (10,728) (16,009) (8,468) (13,037) 

สุทธิ 1,617,717 2,642,340 965,782 1,738,580 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (820,325) (1,458,631) (427,358) (1,019,004) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด     

   ชาํระภายในหน่ึงปี 797,392 1,183,709 538,424 719,576 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2564 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,642,340 1,738,580 

บวก:  ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 5,281 4,569 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (1,029,904) (777,367) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,617,717 965,782 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีและ MLR ลบอัตราคงท่ี โดยมีกาํหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน และชาํระคืนเงินตน้ตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูแ้ละชาํระคืนเงินตน้โดยการปลอด

จาํนองห้องชุดในอัตราร้อยละของราคาตามสัญญาซ้ือขายห้องชุดให้เสร็จส้ินภายในปี 2564 ถึง 2568                  

เงินกูย้ืมบางส่วนคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั และคํ้าประกนัโดย

บริษทัฯ และเงินกูย้มืบางส่วนไม่มีหลกัประกนั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบัติและขอ้จาํกัดบางประการ เช่น การเปล่ียนแปลง

กรรมการของบริษัทย่อย การรวมหรือควบกิจการเข้ากับบริษทัอ่ืน การลดทุน และการเข้าทําธุรกรรม

ทางการเงินท่ีมิใช่การคา้ปกติของกิจการ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระตอ้งชาํระดอกเบ้ียต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.0:1 ถึง 2.5:1 เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวน 

1,471 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 1,471 ลา้นบาท) 
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19. หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน วนัท่ีออกหุ้นกู ้

 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน 

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 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    

      

คร้ังท่ี 1/2564             7 พฤษภาคม 2564 ปีท่ี 1- 5: ร้อยละ 9.60 ต่อปี  

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

ปีท่ี 26 เป็นตน้ไป: อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + ร้อยละ 9.50 ต่อปี  

1,000,000 - 7,376 

  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี จะถูกปรับอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูทุ้ก 5 ปี     

รวม   6,000,000 6,000,000 

 (1)  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูเ้ป็นค่าใชจ่้ายหลงัผลประโยชน์ทางภาษี ซ่ึงนาํมาบนัทึกหกัออกจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
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 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนท่ีออกเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มี

ประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีตัวแทนผูถื้อหุ้นกู้ ชําระคืนเงินต้นเพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกกิจการหรือเม่ือ             

บริษทัฯใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนดตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นตน้ไป หรือตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนด

สิทธิของหุ้นกู ้ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยบริษทัฯมีสิทธิสะสมดอกเบ้ียจ่ายและเล่ือนการชาํระดอกเบ้ีย

เป็นวนัใดๆตามดุลยพินิจของบริษทัฯ กรณีท่ีบริษทัฯเล่ือนการชาํระดอกเบ้ีย บริษทัฯห้ามประกาศหรือ

จ่ายเงินปันผล หรือชาํระดอกเบ้ียหรือแจกจ่ายทรัพยสิ์นใด ๆ แก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง

กฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีสถานะคลา้ยทุนหรือผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทาง

กฎหมายดอ้ยกวา่หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และบริษทัฯจะไม่สามารถไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซ้ือ หรือ

ซ้ือคืนซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนหรือ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯท่ีมีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนโดยมี

ค่าตอบแทน 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,000,000 

บวก: ออกหุน้กู ้ 1,000,000 

หกั: ไถ่ถอนหุน้กู ้ (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 6,000,000 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯจ่ายดอกเบ้ียของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยทุน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ เป็นจาํนวน 205 ลา้นบาท (2563: 204 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงภายใตบ้ญัชีเงินปัน

ผลจ่ายของหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน - สุทธิจากภาษีเงินไดใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ            

ผูถื้อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนมีมูลค่าเท่ากับ 6,118                 

ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563: 6,211 ลา้นบาท) ซ่ึงคาํนวณจากราคาอา้งอิงของสมาคมตราสารหน้ี

ไทย ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของการวดัมูลค่ายติุธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีวงเงินหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้น                  

ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํนวนรวม 6,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 6,000 ลา้นบาท) 
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20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 21,570 1,764 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (32,928) 26,146 (24,379) (31,045) 

ตดัจาํหน่ายหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัภาษี

เงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ - (118) - - 

ค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ืองท่ี

แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (11,358) 27,792 (24,379) (31,045) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก                    

(หมายเหตุ 22) - 13,565 - - 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (11,358) 41,357 (24,379) (31,045) 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 48,028 17,306 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (91,019) 35,815 (71,140) (14,534) 

ตดัจาํหน่ายหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัภาษี

เงินไดจ้ากการซ้ือกิจการ - (236) - - 

ค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ืองท่ี

แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (42,991) 52,885 (71,140) (14,534) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก             

(หมายเหตุ 22) - 11,915 - - 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (42,991) 64,800 (71,140) (14,534) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

43 

 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล (กาํไร) 

ขาดทนุจากการวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (11,900) (2,975) (17,850) 19,550 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น:     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินปันผลจ่ายของหุน้กู้

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 51,641 50,860 51,641 50,860 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายในการออกหุ้น

กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 1,844 - 1,844 - 

21. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) หักดอกเบ้ียจ่ายสะสมสําหรับหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน และ

หารดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดง

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง 6,896 46,657 75,954 (13,959) 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    

           ลกัษณะคลา้ยทุน (104,975) (101,720) (104,975) (101,720) 

ขาดทุนท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  (98,079) (55,063) (29,021) (115,679) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.03) (0.01) (0.01) (0.03) 

     

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 2,169 (621,368) - - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.00 (0.19) - - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง (18,966) 402,189 (119,619) 630,979 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายสะสมสาํหรับหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี    

           ลกัษณะคลา้ยทุน (206,564) (203,441) (206,564) (203,441) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น  (225,530) 198,748 (326,183) 427,538 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) (0.07) 0.06 (0.10) 0.13 

     

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 33,568 (826,697) - - 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,333,000 3,333,000 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) 0.01 (0.25) - - 
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22. การขายบริษัทย่อย และการดําเนินงานท่ียกเลกิ 

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัท เฮลกิซ์ จํากดั 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความเห็นให้หยุดการดาํเนินงานของส่วนงานรับเหมา

ก่อสร้างซ่ึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป  

เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

บริษัท เอดีซี-เจว1ี5 จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Purchase Agreement) เพื่อขายหุ้น

สามญัของบริษทั เอดีซี-เจวี15 จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่ The LivingOS PTE. LTD. 

โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัตามท่ีระบุในสัญญาเรียบร้อยแลว้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินและเห็นว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ี

สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ดงันั้น บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

และวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม

หกัตน้ทุนในการขาย 

ต่อมาในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 บริษทัฯและ The LivingOS PTE. LTD. ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนั

ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นแล้ว บริษทัฯจึงรับรู้กาํไรจากการขายบริษทัดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมจาํนวน 22 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของกาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  

ทั้งน้ี การยกเลิกส่วนงานรับเหมาก่อสร้างของบริษทั เฮลิกซ์ จาํกดั และการขายบริษทั เอดีซี-เจวี15 จาํกัด 

ส่งผลให้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ถูกจดัประเภทเป็นส่วน

การดาํเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัฯไดแ้สดงผลการดาํเนินงานของส่วนการดาํเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจาก

ผลการดาํเนินงานปกติ และแสดงเป็นกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได ้             

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการของส่วนงานท่ียกเลิกน้ีในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหม่เพื่อนํามาแสดง

เปรียบเทียบกบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จงวดปัจจุบนั 
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ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิกสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุน:   

รายได้   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง 1,187 227,303 

รายไดอ่ื้น - 228 

รวมรายได้ 1,187 227,531 

ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ (2,237) 786,962 

ค่าใชจ่้ายในการขาย - 109 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,255 47,116 

รวมค่าใช้จ่าย (982) 834,187 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2,169 (606,656) 

ตน้ทุนทางการเงิน - (1,147) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานท่ียกเลิก 2,169 (607,803) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (13,565) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสํิาหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 2,169 (621,368) 

   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน:   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.00 (0.19) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

กาํไรขาดทุน:   

รายได้   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและก่อสร้าง 1,105 562,297 

รายไดอ่ื้น 1,168 1,455 

รวมรายได้ 2,273 563,752 

ค่าใช้จ่าย   

 ตน้ทุนบริการ (19,551) 1,282,647 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 136 109 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,248 93,371 

รวมค่าใช้จ่าย (9,167) 1,376,127 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 11,440 (812,375) 

ตน้ทุนทางการเงิน (21) (2,407) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานท่ียกเลิก 11,419 (814,782) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (11,915) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลกิ 11,419 (826,697) 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุ 22,149 - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธสํิาหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 33,568 (826,697) 

   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน:   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุ้น) 0.01 (0.25) 
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กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 

มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

กิจกรรมดาํเนินงาน (22,751) (762,722) 

กิจกรรมลงทุน 4,875 (63,945) 

กิจกรรมจดัหาเงิน (2,898) (112) 

กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในการดําเนินงานท่ียกเลกิ (20,774) (826,779) 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้จดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามส่วนงานของผลิตภณัฑ์และบริการ                        

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและการร่วมคา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี

รายงาน ยกเวน้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง และส่วนงานอ่ืนซ่ึงเก่ียวกบัการให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 22 
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  ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัและการร่วมคา้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 681 1,962 2,643 248 61 2,952 (1,962) 990 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 14 12 26 (26) - 

รายไดอ่ื้น 22 - 22 - 52 74 - 74 

รวมรายได้ 703 1,962 2,665 262 125 3,052 (1,988) 1,064 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 53 143 196 133 71 400 (145) 255 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        105 

รายไดอ่ื้น        21 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (223) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        34 

ตน้ทุนทางการเงิน        (166) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        24 

รายไดภ้าษีเงินได ้        11 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        35 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        2 

กําไรสําหรับงวด        37 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 590 3,176 3,766 330 48 4,144 (3,176) 968 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 28 21 49 (49) - 

รวมรายได้ 590 3,176 3,766 358 69 4,193 (3,225) 968 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 1 458 459 172 25 656 (430) 226 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        97 

รายไดอ่ื้น        29 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (4) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (321) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        227 

ตน้ทุนทางการเงิน        (149) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        105 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (28) 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        77 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        (622) 

ขาดทุนสําหรับงวด        (545) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,356 4,337 5,693 441 117 6,251 (4,337) 1,914 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 26 30 56 (56) - 

รายไดอ่ื้น 30 - 30 - 59 89 - 89 

รวมรายได้ 1,386 4,337 5,723 467 206 6,396 (4,393) 2,003 

ผลการดําเนินงาน         

กําไรของส่วนงาน 131 332 463 207 98 768 (311) 457 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        204 

รายไดอ่ื้น        29 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (5) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (497) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        189 

ตน้ทุนทางการเงิน        (346) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        31 

รายไดภ้าษีเงินได ้        43 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        74 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        33 

กําไรสําหรับงวด        107 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  

ส่วนงานพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ส่วนงานบริหาร

โครงการพฒันา 

  รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ 

 

 กลุ่มบริษทั ธุรกิจร่วมคา้ รวม อสังหาริมทรัพย ์ ส่วนงานอ่ืน รวมส่วนงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,191 6,093 7,284 730 103 8,117 (6,093) 2,024 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - 56 45 101 (101) - 

รวมรายได้ 1,191 6,093 7,284 786 148 8,218 (6,194) 2,024 

ผลการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (23) 927 904 355 60 1,319 (780) 539 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน         

รายไดด้อกเบ้ีย        193 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        357 

รายไดอ่ื้น        42 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        (13) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (678) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        387 

ตน้ทุนทางการเงิน        (322) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้        505 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (53) 

กําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง        452 

ผลการดําเนินงานที่ยกเลิก         

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก        (827) 

ขาดทุนสําหรับงวด        (375) 
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การจาํแนกรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

การดําเนินงานต่อเน่ือง     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 689,302 600,282 325,824 241,439 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 281,960 361,176 254,161 338,685 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 971,262 961,458 579,985 580,124 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

การดําเนินงานต่อเน่ือง     

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,370,138 1,210,796 698,244 386,435 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 511,393 798,375 454,366 745,908 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,881,531 2,009,171 1,152,610 1,132,343 

การกระทบยอดระหว่างรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้กบัขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสําหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,932,682 4,136,992 573,524 571,155 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 26,807 50,738      6,461 8,969 

 2,959,489 4,187,730 579,985 580,124 

รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (1,988,227) (3,226,272) - - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 971,262 961,458 579,985 580,124 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,218,236 8,102,030 1,138,880 1,116,170 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 56,138 101,102     13,730 16,173 

 6,274,374 8,203,132 1,152,610 1,132,343 

รายการปรับปรุงและตดัรายการระหว่างกนั (4,392,843) (6,193,961) - - 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 1,881,531 2,009,171 1,152,610 1,132,343 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น              

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 88,324 0.0265 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  88,324 0.0265 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้าง การติดตั้งสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงานและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับต้นทุนการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ               

การติดตั้งสินทรัพยท่ี์ใช้ในการดาํเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน 831 ลา้นบาท และ 0.03 

ล้านเหรียญปอนด์สเตอร์ลิง (31 ธันวาคม 2563: 948 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านบาท          

31 ธนัวาคม 2563: 12 ลา้นบาท)  

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตาม

สัญญาจะซ้ือจะขายเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2565 (31 ธันวาคม 2563: 1,032                  

ลา้นบาท จ่ายชาํระภายในเดือนมีนาคม 2564) 

25.3 ภาระผูกพนัจากเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาร่วมทุนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 10 โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ความสนับสนุนทางการเงินเป็น

จาํนวนเงิน 1,683 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 2,134 ลา้นบาท) 
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25.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า และสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน            

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน            

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

จ่ายชาํระภายใน     

   ภายใน 1 ปี 230 203 203 172 

   1 ถึง 5 ปี 278 302 246 271 

   มากกวา่ 5 ปี 162 197 140 174 

รวม 670 702 589 617 

25.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือคืนท่ีดินระหว่างพฒันาโครงการ 

 ในปี 2550 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาขายท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการพร้อมกบัการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท โดยบุคคลภายนอกดงักล่าวมีขอ้ตกลงกบับริษทั

ยอ่ยเพื่อให้บริษทัย่อยสามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวคืนไดใ้นอนาคตในราคารวมไม่ตํ่ากว่า 33 ลา้นบาท ปัจจุบนั 

ท่ีดินดงักล่าวยงัคงอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษทัย่อย ดังนั้น บริษทัย่อยจึงไม่บนัทึกรับรู้รายได้และ

ตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายดงักล่าวในงบการเงิน 

 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินดงักล่าวคืน โดยท่ีดินดงักล่าวไดแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายการตน้ทุนการ

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 

2563 

25.6 ภาระผูกพนัจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 19 โดยเป็นภาระผูกพนัเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่ายสะสม ซ่ึงยงั

ไม่ถึงวนัถึงกาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นจาํนวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 43 ลา้นบาท) 
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25.7 การคํา้ประกนั 

 (1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาระการ

คํ้าประกนั ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   

งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูค้ ํ้าประกนั คํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

บริษทัฯ วงเงินกูยื้มตามสัดส่วนในสัญญา

คํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

23,086 23,305 

บริษทัฯ วงเงินสินเช่ือการเติมนํ้ามนั บริษทัยอ่ย 4 4 

   23,090 23,309 

 (2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร

ในนามกลุ่มบริษทัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

หนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติังาน     

   ตามสัญญา 342 216 309 180 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัสรรท่ีดิน     

   ให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 718 717 324 322 

หนงัสือคํ้าประกนัการชาํระเงินคา่สินคา้ 3 3 3 3 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 16 16 14 14 

รวม 1,079 952 650 519 

25.8 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกชําระ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 174 

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 174 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยมีส่วนของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ียงัไม่เรียกชาํระเป็นจาํนวนเงิน 0.8 

ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2563: 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
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25.9 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ บริษทัย่อย และการร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องหลายคดี โดยมีรายละเอียดของ

คดีฟ้องร้องท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 25.9.1 ในปี 2560 บริษทัฯถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเก่ียวกบัการปฏิบติัผิดสัญญาสําหรับความชาํรุดบกพร่อง

ในอาคารชุดแห่งหน่ึงโดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวน 133 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์บางส่วนซ่ึงมีมูลค่าทุนทรัพย์จาํนวน 76 ล้านบาท และให้

บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คงเหลือเป็นเงินจาํนวน 57 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จ่าย

ค่าเสียหายให้แก่โจทก์บางส่วนแลว้จาํนวน 10 ลา้นบาทในปี 2562 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัฯแกไ้ขความชาํรุดบกพร่องและลดค่าเสียหายท่ีตอ้งชดใชใ้ห้โจทก ์

คงเหลือเป็นจาํนวน 46 ลา้นบาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลฎีกาพิจารณาคาํร้องขออนุญาตฎีกาและ

ฎีกา 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินบางส่วนสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย 

 25.9.2 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกกลุ่มบุคคลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น

จาํนวนเงิน 106 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวปฏิบติัผิดสัญญาและขอ้

สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม เก่ียวกับการดาํเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของ

โครงการบ้านจดัสรรซ่ึงพฒันาโดยบริษทัย่อย และเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้าํ

สัญญาประนีประนอมยอมความกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทย่อยจะดําเนินการแก้ไข 

ซ่อมแซม และชดเชยค่าเสียหาย รวมเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งดาํเนินการ

แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน และเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ศาลไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ ดังนั้น บริษทัย่อยจึงได้ตั้งประมาณการหน้ีสินทั้งจาํนวนสําหรับผล

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวไวใ้นงบการเงิน ปัจจุบนั บริษทัย่อยอยู่ระหว่างปฎิบติัตามคาํ

พิพากษา 

 25.9.3 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์                    

ไอดีโอ โมบิ พระราม 4 (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องในฐานะผูร้้องสอด

เน่ืองจากกลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ไดฟ้้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีรัฐและ

หน่วยงานรัฐจาํนวนสองแห่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของบริษทัย่อย รวมถึงเพิก

ถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาล

ปกครองกลางเห็นว่าบริษทัย่อยอาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะ

เจา้ของโครงการฯ จึงเรียกบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอด  
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  เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยในฐานะผูร้้องสอดได้ยื่นคาํให้การและคาํช้ีแจงคัดค้าน

วิธีการคุม้ครองชัว่คราวตามคาํสั่งศาลแลว้  

  และเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ศาลไดมี้คาํสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยยกคาํ

ร้องขอคุม้ครองชั่วคราวของผูฟ้้องคดี และเน่ืองจากบริษทัย่อยได้ปฏิบติัตามคาํสั่งคาํแนะนําของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการในการจดัทาํมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ี

จะเกิดขึ้นกับท่ีดินข้างเคียงและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างดีท่ีสุดสูงเกินกว่ามาตรฐาน

ตามปกติแลว้ ท่ีปรึกษากฎมายและฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยจึงมีความเช่ือมัน่วา่บริษทัยอ่ยจะไม่ได้

รับความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัยอ่ยยืน่คาํให้การแลว้ ต่อมาผู ้

ฟ้องคดีไดท้าํคาํใหก้ารแกค้าํให้การคดัคา้นผูร้้องสอดแลว้ และเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ย

ในฐานะผูร้้องสอดไดย้ื่นคาํให้การเพิ่มเติมและแกค้าํคดัคา้นคาํให้การของผูฟ้้องคดีเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

25.9.4 ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกนิติบุคคลอาคารชุด และเจา้ของ

ห้องชุดในโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 783 ลา้นบาท โดย

อา้งวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวโฆษณาและเสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปว่าอาคาร

ชุดแห่งดังกล่าวจะมีทางเขา้ออกในฝ่ังถนนราชปรารถเป็นทางออกหลกัของโครงการ และแสดง

ทางเขา้ออกอาคารชุด 3 ทาง ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์ เสนอขายหอ้งชุดใหแ้ก่ประชาชน

ทัว่ไปโดยไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ จึงเช่ือมัน่ว่าบริษทั

ฯและบริษทัย่อยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึก

สํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างนัดพิจารณา

สืบพยานของศาลชั้นตน้ และอยูร่ะหวา่งนดัไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญา 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีคดีฟ้องร้องอ่ืนอีกหลายคดีซ่ึงมีค่าเรียกร้องความ

เสียหายรวมเป็นจาํนวน 89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 79 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33 

ลา้นบาท 31 ธันวาคม 2563: 28 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องบางคดีข้างตน้และคดีฟ้องร้อง            

อ่ืน ๆ ยงัไม่มีข้อสรุป ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของ                

กลุ่มบริษทัในขณะน้ี ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองสาํหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

คดีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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25.9.5 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 การร่วมคา้มีคดีฟ้องร้องท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

ก) ในปี 2559  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลเ้คียงโครงการแอชตนั 

อโศก (“โครงการฯ”)  จาํนวน 15 คนไดฟ้้องเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐจาํนวนรวม 5 รายต่อ

ศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ (1) เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการฯ (2) เพิกถอน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ (3) นาํท่ีดินในซอยสุขุมวิท 

19 แยก 2 บางส่วนซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของโครงการฯกลับมาเป็นทางสาธารณะ (4) เพิกถอนการ

อนุญาตให้โครงการฯใช้ท่ีดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) ท่ีได้

รับมาจากการเวนคนืมาจากประชาชน และ (5) มีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเก่ียวกบัประกาศท่ีรฟม.

ออกเก่ียวกับการกาํหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน 

พ.ศ. 2556 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 เน่ืองจากประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกว่า 

“คดีท่ีหน่ึง”) 

 โครงการฯดังกล่าวดําเนินการโดยบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จํากัด   ซ่ึงเป็น                       

การร่วมค้าของบริษทัฯ  (ต่อไปน้ีเรียกว่า “การร่วมค้า”) โดยบริษทัฯถือหุ้นในการร่วมค้า

ดงักล่าวร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ศาลเห็นว่าการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ในฐานะ

ผูข้ายท่ีดินให้กับการร่วมคา้) อาจจะได้รับผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลใน

ฐานะเจ้าของโครงการฯและเจ้าของท่ีดินเดิมก่อนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแก่การร่วมค้า 

ตามลาํดบั จึงเรียกการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยเขา้มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีหน่ึง  

 ในปี 2560  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ฟ้องเจ้าหน้าท่ีรัฐจาํนวนรวม 3 รายต่อ              

ศาลปกครองกลาง  ใหร้ะงบัการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารของโครงการฯส่วนท่ีก่อสร้างขึ้นมา

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (ต่อไปน้ีเรียกว่า “คดีท่ีสอง”) ซ่ึงศาลเห็นว่าการร่วมคา้อาจจะไดรั้บ

ผลกระทบจากคาํพพิากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ   จึงเรียกการร่วมคา้เขา้

มาเป็นผูร้้องสอดของคดีท่ีสอง ปัจจุบัน คดีท่ีสองอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหา

ขอ้เทจ็จริง 

 ต่อมาเม่ือโครงการฯแลว้เสร็จ การร่วมคา้ไม่สามารถส่งมอบการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูคา้ได ้

เน่ืองจาก ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 กรุงเทพมหานครไดมี้คาํสั่งไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้การ

พิจารณาออกใบรับรองการดดัแปลงอาคาร เพราะมีการดาํเนินคดีเก่ียวกบัโครงการฯ ขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาํวินิจฉัยให้เพิกถอน

คาํสั่งของกรุงเทพมหานครดงักล่าว และให้กรุงเทพมหานครดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย

ต่อไป ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงดาํเนินการออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (แบบอ. 6) 

ให้แก่การร่วมคา้ในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2561 และสํานกังานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนอาคารชุดและออกหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการฯให้กบัการร่วมคา้เม่ือ
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วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 การร่วมคา้จึงไดเ้ร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดให้กบัผูจ้ะซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 15 

มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป  

 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564  ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษาในคดีท่ีหน่ึง ให้เพิกถอน

ใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงโครงการอาคารชุดท่ีออกให้แก่โครงการฯ เน่ืองจาก รฟม.ไม่

สามารถอนุญาตให้นาํท่ีดินของรฟม.ไปเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีดินท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งโครงการฯได ้

เพราะเป็นการขัดต่อวตัถุประสงค์การเวนคืน ทําให้พื้นท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีตั้ งโครงการฯไม่

สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                  

พ.ศ. 2522 โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันท่ีออกหนังสือดังกล่าว ทั้ งน้ี การร่วมค้าในฐานะ                          

ผูร้้องสอด ผูฟ้้องคดี และผูถู้กฟ้องคดีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับข้อ

ฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้ภายในกาํหนดระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีศาลมีคาํพิพากษา (ภายใน

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2564) ซ่ึงเม่ือมีการยื่นอุทธรณ์แล้ว กฎหมายบัญญัติให้รอการปฏิบัติตาม                       

คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคาํพากษาถึงท่ีสุด ปัจจุบนั               

ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้อยูร่ะหวา่งให้ท่ีปรึกษาทางกฎหมายดาํเนินการจดัเตรียมอุทธรณ์และ

จะยื่นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวต่อไป ดงันั้น ใบอนุญาตก่อสร้างและดดัแปลงอาคารจึงยงัมี

ผลบงัคบัตามกฎหมาย  

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การก่อสร้างโครงการฯของการ

ร่วมค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายในทุกขั้นตอนการดําเนินการ และผ่านการพิจารณาของ

หน่วยงานราชการ ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายครบถว้น โดยเฉพาะการไดรั้บอนุญาตให้

ใช้ท่ีดินท่ีพิพาทเป็นทางเขา้-ออกก็ไม่ไดก้ระทบต่อบริการสาธารณะและยงัเป็นประโยชน์แก่

ทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ในการเวนคืนและประกาศท่ีรฟม.ออกเก่ียวกบัการ

กาํหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฟม.เป็นทางผ่าน พ.ศ. 2556 และ

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2557 โดยแนวทางต่อสู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกับคดีท่ีมีอยู่ทั้งสองคดี ฝ่ายบริหาร

และท่ีปรึกษาทางกฎหมายจึงมีความเห็นว่าการดําเนินโครงการฯปฎิบัติตามเง่ือนไขของ

กฎหมาย และระเบียบ คาํสั่งของหน่วนงานของรัฐกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐจึงมีความเป็นไปได้ท่ี

ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษากลบัคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางในทา้ยท่ีสุด  ดงันั้น ฝ่าย

บริหารจึงเช่ือมัน่วา่การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 “โครงการแอชตนั อโศก” มีการโอนกรรมสิทธ์ิไปแลว้

เป็นจาํนวนเงิน 5,615 ลา้นบาท จากมูลค่าโครงการ (ราคาขาย) ประมาณ 6,489 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของมูลค่าโครงการรวม คงเหลือตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงั

ไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 603 ลา้นบาทในงบการเงินของการร่วมคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯมี

เงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าว จาํนวน 433 ลา้นบาทตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ  และจาํนวน 475 ลา้นบาทตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ ฝ่ายบริหารของการร่วมคา้และบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหาย

จากทั้งสองคดีดงักล่าว จึงไม่ตั้งสํารองค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงในตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ในงบการเงินของการร่วมคา้ และไม่ตั้งสํารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ใน

งบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีทั้งสองไวใ้นบญัชี ด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ผลของทั้งสองคดียงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ซ่ึงขึ้นอยู่กบัผลการดาํเนินการ

ตามขั้นตอนและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ข) ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

โครงการ เอลลิโอ เดล เนสท ์อุดมสุข (“โครงการฯ”) ไดถู้กผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงโครงการจาํนวน

หลายรายเรียกร้องให้การร่วมคา้และบริษทัก่อสร้างของโครงการจ่ายค่าเสียหายรวมสองคดีเป็น

จาํนวนเงินรวม 50 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้ งน้ี ท่ีปรึกษา

กฎหมายของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการก่อสร้างโครงการตาม

วิสัยและพฤติการณ์ท่ีพึงจะตอ้งกระทาํแล้ว กล่าวคือ ก่อนเร่ิมก่อสร้างโครงการ การร่วมค้า

ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพื่อพิจารณา

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการก่อสร้างโครงการ และกําหนดมาตรการในการป้องกัน

ผลกระทบต่าง ๆ และดาํเนินการตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ท่ีไดรั้บการ

พิจารณาเห็นชอบอย่างเคร่งครัดแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างโครงการก็มิได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยับริเวณใกลเ้คียงโครงการเกินสมควรแต่อย่างใด ท่ีปรึกษากฎหมายและ

ฝ่ายบริหารของการร่วมค้าจึงเช่ือมั่นว่าการร่วมค้าจะไม่ได้รับความเสียหายจากทั้ งสองคดี

ดงักล่าว การร่วมคา้จึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี 

ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานของศาลชั้นตน้ 

  นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2563 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้อง

ในฐานะผูร้้องสอด เน่ืองจากสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงดงักล่าวได้

ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้ เจ้าหน้าท่ี รัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอน

ใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมคา้ รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้

อาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจา้ของโครงการฯ จึงเรียก

การร่วมคา้เขา้มาเป็นผูร้้องสอด ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า 

การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม

และถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงได้รับพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะ

ไม่ได้รับความเสียหายจากคดีดังกล่าว อีกทั้ งในแนวทางต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมี
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โอกาสท่ีจะชนะคดีได ้จึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้น

บญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งศาลปกครองกลางแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

ค) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2563 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 

ไอดีโอ พระรามเกา้ อโศก ถูกผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางโดยเรียกร้องให้

เจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานรัฐเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการฯของการร่วมค้า 

รวมถึงเพิกถอนรายงานการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการฯ 

นอกจากนั้น ยงัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวม 162 ลา้นบาท ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมาย

และฝ่ายบริหารของการร่วมคา้เห็นว่า การร่วมคา้ดงักล่าวไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA 

เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการ

ป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงไดรั้บพิจารณาและเห็นชอบจาก

หน่วยงานรัฐ จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว และแนวทาง

ต่อสู้คดีของการร่วมค้าดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้จึงไม่ได้บันทึกสํารองสําหรับผล

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางแสวงหา 

ขอ้เทจ็จริง 

ง) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2564 การร่วมคา้แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 

ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม4   (“โครงการฯ”) ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้อง  เน่ืองจาก               

กลุ่มบุคคล (ผูฟ้้องคดี) ได้ฟ้องร้องสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 1 และพวกรวม 3 คนคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 2 และผูอ้าํนวยการกองจดัการคุณภาพอากาศฯ ท่ี 3 ต่อศาลปกครอง

กลาง  ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นว่าการร่วมคา้ดงักล่าวอาจจะไดรั้บผลกระทบจากคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งของศาลในฐานะเจ้าของโครงการฯ จึงเรียกการร่วมค้าเข้ามาเป็นผูร้้องสอดโดย                  

ผูฟ้้องคดี  ยื่นฟ้องและขอให้ศาลเพิกถอนมติให้ความเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ และขอให้

เพิกถอนคาํสั่งไม่อนุญาตให้เล่ือนการประชุมพิจารณารายงาน EIA และขอให้ผูถู้กฟ้องคดี

แกไ้ขเพิ่มเติมรายงาน EIAให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ต่อมาการร่วมคา้ในฐานะผูร้้องสอดไดย้ื่น

คาํใหก้ารต่อศาลปกครองกลาง ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของการร่วมคา้ดงักล่าว

เห็นว่า การร่วมคา้ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพื่อพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการก่อสร้างโครงการ และกาํหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม

และถูกต้องแลว้ ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออก

ใบอนุญาต จึงเช่ือมัน่ว่าการร่วมคา้จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากคดีดงักล่าว ในแนวทางต่อสู้คดี

ของการร่วมค้ามีโอกาสท่ีจะชนะคดีได้ จึงไม่ได้บันทึกสํารองสําหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีไวใ้นบญัชี ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งผูฟ้้องคดียืน่คาํคดัคา้นคาํใหก้าร 
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26. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระในหน่ึงปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ค) เงินลงทุนในตราสารทนุท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

ตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีคาํนวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายใน

อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวันท่ี  1 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯได้ออกจําหน่ายหุ้นกู้ค ร้ังท่ี  4/2564 ชนิดระบุ ช่ือผู ้ถือประเภท                        

ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ชุดท่ี อายหุุ้นกู ้ วนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราดอกเบ้ีย  จาํนวนหุน้กูท่ี้ออก            มูลค่าท่ีตราไว ้ 

มูลค่ารวม                                 

ของหุน้กูท่ี้ออก                      

   (ร้อยละต่อปี) (หน่วย) (บาท) (ลา้นบาท) 

1 1 ปี 4 วนั 5 กรกฎาคม 2565 3.70 300,000 1,000 300 

28. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                            

10 สิงหาคม 2564 
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