
 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

เกณฑ์การแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มี

ผลกระทบต่อกิจกรรมการพฒันาและจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจาํกดัการเดินทางเขา้ประเทศ

ของชาวต่างชาติและมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และกาํลงัซ้ือภายในประเทศลดลง ทาํให้เกิดผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารไดติ้ดตามความ

คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากสถานการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั  

การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงิน มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขา้งตน้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์และที่ดนิรอการพฒันา  

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา เป็น

รายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนัยสําคญั และประกอบดว้ย

ส่วนประกอบของตน้ทุนหลายส่วน เช่น ตน้ทุนท่ีดิน ค่า

พฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ และดอกเบ้ียเงินกู้ยืม ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอ

การพฒันามีมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 611 ลา้นบาท และ 

507 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 6 และขอ้ 8 ตามลาํดบั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่ารายการบญัชีตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์

และท่ีดินรอการพฒันา เป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ

เน่ืองจากเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินและประกอบด้วยส่วนประกอบของต้นทุน

หลายส่วนซ่ึงมีความซับซ้อนในการบนัทึกบญัชี การปัน

ส่วนและการคาํนวณ 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการ

พฒันา นอกจากการสอบถามเพื่อทาํความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่ม

ทดสอบ ดงัน้ี 

- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุมภายใน

เก่ียวขอ้งกบัวงจรการจดัซ้ือและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซ้ือท่ีดิน ประกอบดว้ย 

เอกสารระหว่างบริษทักับผูข้ายท่ีดิน เช่น สัญญาจะซ้ือจะ

ขายและหลกัฐานการจ่ายชาํระค่าดิน และเอกสารกับทาง

ราชการ 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ซ่ึงเป็นเอกสารจากผูจ้ดัจาํหน่ายและผูรั้บจา้ง เช่น สัญญาซ้ือ

ขาย สญัญาวา่จา้ง ใบแจง้หน้ี และหลกัฐานการจ่ายชาํระเงิน 

- ทดสอบการปันส่วนตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยต่์อหน่วย 

- ประเมินและทดสอบการคาํนวณดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเขา้เกณฑ์

การรวมเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

- สังเกตการณ์โครงการเก่ียวกับลักษณ ะทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ์กบัมูลค่าตามบญัชี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้จากการขาย  

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายการบัญชีท่ีมี

มูลค่าสูงเป็นนัยสําคญัและเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 รายไดจ้ากการขายมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวน

เงิน 78 ลา้นบาท 

 

ข้ า พ เจ้ า เห็ น ว่ า ร า ย ก า ร บั ญ ชี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพย ์เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบเน่ืองจาก

เป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์นอกจากการ

สอบถามเพื่อทาํความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบ ดงัน้ี 

- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุมภายใน

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

ปี ประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขาย สัญญาเช่าระยะยาวหลกัฐาน

การรับชาํระเงิน เอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิ และจดทะเบียน

เช่า และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขาย 

- ท ด ส อ บ ก ารให้ ส่ วน ล ด ก ารค้าแ ล ะส่ วน ล ด จาก ก าร

รับประกนัผลตอบแทน 

- ตรวจตดัยอดขายกบัเอกสารประกอบการขายช่วงใกลว้นัส้ิน

รอบระยะเวลาบญัชีและหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

- ตรวจสอบรายไดจ้ากการขายท่ีบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไป 

- ตรวจสอบรายการปรับปรุงรายไดท่ี้เกิดข้ึนหลงัวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น) ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีนั้นจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

การจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอ

ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ใหค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 (นายบรรจง พชิญประสาธน)์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

 กรุงเทพฯ  25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

 



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 117,591,910          176,727,251          
ลูกหน้ีอ่ืน -                        437,369                 
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4, 6 611,084,651          350,419,583          
สินคา้คงเหลือ 912,048                 558,867                 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญา 7 44,861,143            36,988,063            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,125,041              1,651,082              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 777,574,793          566,782,215          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414,376                 414,376                 
ท่ีดินรอการพฒันา 8 507,188,864          488,486,703          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 4,191,534              4,463,234              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 68,140,593            72,897,946            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 637,197                 955,563                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 26,838,887            16,055,656            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,782,374              1,755,857              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 609,193,825          585,029,335          
รวมสินทรัพย์ 1,386,768,618       1,151,811,550       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 3,360,840              17,428,281            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 12 147,000,000          150,000,000          
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 100,000,000          -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        13,163,350            
เงินรับล่วงหนา้ 14 276,860,469          160,367,745          
ประมาณการหน้ีสิน 15 12,185,939            12,065,849            
เงินประกนัผลงาน 10,534,078            9,809,711              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,635,526              10,572,247            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 556,576,852          373,407,183          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 13 105,000,000          5,000,000              
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 16 17,533,014            13,896,796            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 122,533,014          18,896,796            
รวมหนีสิ้น  679,109,866          392,303,979          
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 17 362,812,747          329,999,264          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 191,414,236          191,414,236          
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 19 26,792,000            26,792,000            
   สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 20 13,233,897            13,233,897            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 126,639,769          211,302,071          

หุน้ทุนซ้ือคืน 20 (13,233,897)          (13,233,897)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 707,658,752          759,507,571          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,386,768,618       1,151,811,550       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการขาย 22 77,853,706            1,277,109,834       
ตน้ทุนขาย 6, 24 (37,175,891)           (685,446,039)         
กําไรขั้นต้น 40,677,815            591,663,795          
รายไดอ่ื้น 22 11,130,038            17,105,434            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 24, 25 (31,189,216)           (203,866,547)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24, 25 (74,387,494)           (104,825,584)         
กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (53,768,857)           300,077,098          
ตน้ทุนทางการเงิน (5,217,205)             (2,098,173)             
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (58,986,062)           297,978,925          
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27 10,783,231            (63,657,746)           
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (48,202,831)           234,321,179          

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 28
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.07)                      0.32                       
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 721,897,493          722,113,214          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 16 -                         (465,814)                
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัรายการไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                         93,163                   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         (372,651)                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (48,202,831)           233,948,528          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 219,999,520       191,414,236         15,072,000          -                 124,529,396      -                551,015,152          
เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 109,999,744       -                        -                       -                 -                    -                109,999,744          
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 21 -                     -                        -                       -                 (122,221,956)    -                (122,221,956)        
หุน้ทุนซื้อคืน 20 -                     -                        -                       13,233,897    (13,233,897)      (13,233,897)  (13,233,897)          
สาํรองตามกฎหมาย 19 -                     -                        11,720,000          -                 (11,720,000)      -                -                        
กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                        -                       -                 233,948,528      -                233,948,528          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 329,999,264       191,414,236         26,792,000          13,233,897    211,302,071      (13,233,897)  759,507,571          
เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 32,813,483         -                        -                       -                 -                    -                32,813,483            
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 21 -                     -                        -                       -                 (36,459,471)      -                (36,459,471)          
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                     -                        -                       -                 (48,202,831)      -                (48,202,831)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 362,812,747       191,414,236         26,792,000          13,233,897    126,639,769      (13,233,897)  707,658,752          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (58,986,062)    297,978,925    
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,242,763       7,801,673        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัรายการสินทรัพย์ 121,360          -                     

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 230,336          95,866             
ดอกเบ้ียรับ (285,926)         (513,551)          
ตน้ทุนทางการเงิน 5,217,205       2,098,173        
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน (44,460,324)    307,461,086    
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ลูกหน้ีอ่ืน 437,369          (262,671)          
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (250,750,522)  440,581,235    
สินคา้คงเหลือ (353,181)         5,933,860        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,076,700)      11,307,240      
ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญา (7,873,080)      126,885,922    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (26,519)           326,469           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,067,440)    8,937,447        
เงินรับล่วงหนา้ 116,492,724   (722,809,809)   
ประมาณการหน้ีสิน 120,090          5,823,225        
เงินประกนัผลงาน 724,367          3,363,380        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,636,218       3,482,132        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,936,721)      (5,469,973)       
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (201,133,719)  185,559,543    
รับดอกเบ้ีย 285,926          513,551           
จ่ายภาษีเงินได้ (13,681,968)    (56,835,735)     
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (214,529,761)  129,237,359    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (25,129,912)    (29,736,582)     
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                    (2,413,813)       
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,303,186)      (31,820,976)     
จาํหน่ายอุปกรณ์ 242,991          -                     

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (65,484)           (62,274)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (29,255,591)    (64,033,645)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน เพิ่มข้ึน -                    150,000,000    
จ่ายชาํระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (3,000,000)      -                     

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 200,000,000   5,000,000        
จ่ายชาํระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน -                    (269,000,000)   
จ่ายชาํระหน้ีคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                    (201,347)          
ซ้ือคืนหุน้สามญั -                    (13,233,897)     
จ่ายเงินปันผล (3,645,989)      (12,222,211)     
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,704,000)      (2,110,776)       
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 184,650,011   (141,768,231)   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (59,135,341)    (76,564,517)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 176,727,251   253,291,768    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 117,591,910   176,727,251    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีดงัน้ี
ปี 2563
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 32.81 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 21)

ปี 2562
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท  (ดูหมายเหตุ 21)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและสาํนกังานจด

ทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)” เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่  

ประเทศ/

ผูถ้ือห้นรายใหญ่ สัญชาติ 2563 2562

กลุม่หุตะจูฑะ ไทย 62.25 63.19 

ร้อยละ

สัดส่วนการถือหุ้น

31 ธันวาคม

 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลกระทบต่อกิจกรรมการพฒันาและจาํหน่าย

อสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจาํกดัการเดินทางเขา้ประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการต่างๆ 

เพื่อควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และกาํลงัซ้ือภายในประเทศลดลง ทาํใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากสถาณการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและนาํเสนอเพื่อ

วตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 

การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ

แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 

และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่างปี บริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายให้ชัดเจน การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

จาํนวน 5 ฉบบั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั

ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงิน การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมโดย

พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัจากรายการ ดงัน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน

การพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และการบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง

บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้

เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

การจดัทาํงบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัไม่ใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี  
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

เกณฑ์การวดัค่าการจัดทํางบการเงิน 

3.1 บริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากบริษทันาํมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ทาํใหน้โยบายการบญัชีมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีเร่ิมปฏิบัติใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

สญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํรายการซ้ือ การออก

ตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะรับรู้ตน้ทุนทาํรายการเป็นการเพิ่มหรือหกัจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินและตน้ทุนการทาํรายการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะรับรู้ตน้ทุนการทาํรายการทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทัเพื่อจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
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กาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีทาํรายการ (Trade date) และวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)  

ราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็นรายการใน

ส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจาํหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายตรา

สารหน้ีในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึน และดอกเบ้ียรับคาํนวณดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน

ตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม และกาํไรหรือขาดทุนเกิดข้ึนจากการขาย

จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตราสารหน้ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูกกาํหนดให้แสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่

สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมีนยัสาํคญั (เรียกวา่ “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) เกิดจากการ

วดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑแ์ตกต่างกนั  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้  

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนถือไวเ้พื่อคา้ไม่ไดถื้อเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เป็นสินทรัพยท์างการเงิน

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภทรายการ

พิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุน

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และเม่ือจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์

อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดย

ไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาํไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และเม่ือจาํหน่ายเงิน

ลงทุนจะโอนกาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยตรงเขา้กาํไรสะสม 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นส่วนหน่ึง

ในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “รายไดท้างการเงิน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหกักลบกนัในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายใน

การหกักลบ และตั้งใจจะชาํระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เม่ือสิทธิตามสัญญาเพื่อไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดลง หรือ

เม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากบริษทัมี

การควบคุมเน่ืองจากไม่ไดโ้อนหรือยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีโอน 

บริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัสาํหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกาํไร

หรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกโอนไปกาํไรสะสม 

การตัดจําหน่าย 

บริษทัตดัหน้ีสูญบางส่วนหรือทั้งหมด เม่ือบริษทัพิจารณาวา่จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มูลบ่งช้ีวา่ลูกหน้ีมีปัญหา

ดา้นการเงินอยา่งร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น ลูกหน้ีอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชีหรือลม้ละลายหรือลูกหน้ี

อยูใ่นเกณฑก์ารตดัหน้ีสูญไดต้ามกฎหมายแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน การตดัหน้ีสูญข้ึนอยู่กบัวิธีการบงัคบัภายใต้

กระบวนการทวงถามของบริษทัตามคาํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัยงัคงดาํเนินการบงัคบัคดี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของบริษทัสาํหรับการเรียกคืนเงินจากลูกหน้ีคา้งชาํระ 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะ

ไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจาํหน่ายแลว้จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าใน

กาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน / ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนด้วยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินประเภทตราสารหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา เงินลงทุนในตรา

สารหน้ี เงินใหกู้ย้มืและสินทรัพยอ่ื์นบางรายการ  

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ตลอดอาย ุเม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต  

 จาํนวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเพื่อให้

สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วธีิอย่างง่าย (Simplified approach) 

 การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวิธีอยา่งง่ายกบัสินทรัพยท์างการเงินเป็นการคาํนวณเพ่ือประมาณ

การโดยใชต้ารางการตั้งสาํรองข้ึนอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยั

เฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และการประเมินทิศทางทั้งใน

ปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะคงคา้งของ

ลูกคา้และการดาํรงมูลค่าหลกัประกนัตามขอ้กาํหนดในสญัญาเป็นหลกั 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอ่ืน

และเงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดบัความ

น่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สญัญาและสถานะคงคา้งของการจ่ายชาํระเป็นสาํคญั 

การประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นราย

สัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์สาํหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์บริษทัจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน

ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทสินทรัพย ์สถานการณ์คา้งชาํระ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา คือ ขอ้บ่งช้ีวา่คู่สัญญากาํลงัประสบปัญหาทางการเงินหรือฝ่า

ฝืนขอ้กาํหนดตามสญัญารวมถึงการคา้งชาํระ  

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ เงินลงทุนในตรา

สารหน้ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและสาํรองการ

วดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ อตัราท่ีใชคิ้ดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต รวมถึงค่าธรรมเนียม

และตน้ทุนการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือ

ส่วนลดมูลค่าอ่ืน ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดัจาํหน่ายของ

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงิน อาจเลือกกาํหนดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากเขา้

เง่ือนไข ดงัน้ี 

• การช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการท่ีจะเกิดข้ึน 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีการบริหาร

และประเมินผลการดาํเนินงานดว้ยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียง หรือกลยุทธ์

การลงทุนของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมกบักาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินเลือกกาํหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินของการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะ

ก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน จาํนวนเงินท่ีเหลือจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของ

หน้ีสินทางการเงินรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 

การตดัรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผกูพนัของบริษทัมีการปฏิบติัตามแลว้ ยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่างระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินถูกตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เม่ือบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้กาํหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทาง

การเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ทาํนองเดียวกนับริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก

ในขอ้กาํหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้

รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้กาํหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับและคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

เดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างนอ้ยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงิน

เดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนยัสําคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินก่อนมีการเปล่ียนแปลงและ 

(2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการ

เปล่ียนแปลงในกาํไรและขาดทุนอ่ืน 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์เกดิจากสัญญา 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือบริษทัมีสิทธิปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนมีสิทธิปราศจาก

เง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา คือ รายไดค้า้งรับหรือมูลค่างานเสร็จยงั

ไม่ไดเ้รียกเกบ็เงิน 

บริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินลูกหน้ีไม่ได ้ 

การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหน้ีคงคา้งและภาวะ

เศรษฐกิจเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่า

เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

หน้ีสูญถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 

สินทรัพยเ์กิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ผูเ้ช่า 

บริษทัประเมินสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ถา้สัญญาให้สิทธิการควบคุมการใช้

สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะเวลาเช่ามากกวา่ 12 เดือน ยกเวน้สญัญาเช่า

ระยะสั้น (อายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ

หน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่าเก่ียวขอ้งการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย

ชาํระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บและตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก 

บริษทัประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง

หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวถือ

เป็นตน้ทุนเพื่อรับรู้วดัมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ผูเ้ช่าไม่สามารถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบการเช่าและไม่เป็นการเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามราคาขายเอกเทศ ขอ้ผ่อน

ปรนในทางปฏิบติั อนุญาตใหผู้เ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นการเช่าเพื่อบนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบไม่เป็นการเช่า

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงโอนใหก้บับริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยร์วมถึงการใช้

สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ

สญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ

การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

บริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามหลกัเคร่ืองมือทางการเงินกบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

บริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัซ่ึงประมาณการไว ้สาํหรับใชใ้นการคาํนวณเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่า

อยา่งสมํ่าเสมอ 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่ายงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่ อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของ 

บริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ และจาํนวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า

คงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตาม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสญัญาเช่า หากบริษทั มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญา

เช่าดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน และลดลงเพ่ือสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญา

เช่าท่ีจ่ายชาํระ  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลง

ประมาณการจาํนวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิ

เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมูลค่าต่ํา 

จาํนวนเงินตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสญัญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ่า บริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

เวน้แต่เกณฑเ์ป็นระบบอ่ืนดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 
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ผูใ้หเ้ช่า 

บริษัทเป็นผูใ้ห้เช่าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดําเนินงาน เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเช่าโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของความเป็นเจา้ของสินทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาเช่าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

การเงิน ส่วนสญัญาเช่าอ่ืนทั้งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญามีส่วนประกอบเป็นสัญญาเช่ารายการหน่ึงหรือ

มากกว่าหรือมีส่วนประกอบไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญาให้กบั แต่ละส่วนประกอบ

ตามเกณฑร์าคาขายเป็นเอกเทศ 

บริษทัรับรู้ค่าเช่าไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกเกิดข้ึนเพื่อไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน

รับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยเ์ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ค่าเช่าจ่ายชาํระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ส่วนลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปแต่ละงวดตลอดอายสุัญญาเช่า เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอด

หน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน  

ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม

สญัญาเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า  

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั

การปรับค่าเช่า 

 การรับรู้รายได้ 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
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เม่ือสินทรัพยท์างการเงินถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบั

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้หักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) ของสินทรัพยท์างการเงิน 

ต่อมา หากสินทรัพยท์างการเงินไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ รายไดด้อกเบ้ียคาํนวณบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดโ้ดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

3.2 นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน เกณฑใ์นการจดัทาํงบ

การเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัคาดวา่จะ

มีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจาํนวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตาม

ปริมาณ 

บริษทัถือวา่เกิดสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เม่ือบริษทัเขา้ผกูพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิและภาระผกูพนัใชบ้งัคบั 

บริษทัระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการใหแ้ก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงรวมอยูใ่นสัญญาตามเกณฑ์

ท่ีเหมาะสม 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือบริษทัโอนอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยแสดงตามมูลค่าของ

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้หรือบริการส่งมอบโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี กิจการอาจโอนอาํนาจ

ควบคุมในสินคา้หรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสญัญาและกฎหมายท่ีใช้

กบัสญัญา  

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ 

ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีสญัญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการรับรู้

รายไดแ้ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลา

ของสญัญา 

รายไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสญัญา  

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ 

ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีท่ีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการ

รับรู้รายได้และภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอด

ระยะเวลาของสญัญา 
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายหน่วยอาคารชุดพร้อมอาศยัรับรู้เม่ือบริษทัโอนอาํนาจควบคุมหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัให้แก่ลูกคา้

แลว้ คือ เม่ือ บริษทัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (Freehold) หรือโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความเป็น

เจา้ของ (Leasehold) ใหแ้ก่ลูกคา้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บหลงัจากหักส่วนลดและมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายแทนให้แก่

ลูกคา้ 

สัญญาการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการใหสิ้นคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) ราคาขายไดร้วมราคาของรายการของแถม เช่น 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบให้

ลูกคา้ตามสัญญา ในกรณีบริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบของแถม บริษทัปรับปรุงรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยส์ําหรับของ

แถมและบนัทึกมูลค่าเป็นรายไดร้อการรับรู้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์และบริษทับนัทึกตน้ทุนของรายการการให้สินคา้

โดยไม่คิดมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 

บริษัทจ่ายชําระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนเช่า

อสังหาริมทรัพย ์และค่าส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ หากบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจาก

ลูกคา้บริษทับนัทึกการจ่ายชาํระดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ หากบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้

หรือบริการจากลูกคา้ บริษทัรับรู้การจ่ายชาํระแทนลูกคา้เป็นส่วนหกัจากรายไดจ้ากการขาย 

การขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอาํนาจควบคุมสินคา้ซ่ึงโดยปกติธุรกิจเกิดข้ึนเม่ือบริษทัส่งมอบสินคา้

ใหแ้ก่ลูกคา้  

บริษทัไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้ หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการ

ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้  

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ไดส่้งมอบหลงัจากหักประมาณการสินคา้รับ

คืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

สําหรับการขายสินคา้ซ่ึงมีการรับประกนัเพื่อเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ีตกลงกนั 

บริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน”  

เงินรับล่วงหน้า  

บริษทัรับรู้เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน บริษทัรับรู้รายไดจ้ากเงินรับล่วงหนา้เม่ือโอนการควบคุมสินคา้

ให้ลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้ามีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงิน เงินรับล่วงหน้าจะมีดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกกบัหน้ีสินตาม

สญัญาโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง บริษทัปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนดว้ยผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน 
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รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา โดยใชว้ิธีเส้นตรงตามสัดส่วนของเวลาซ่ึงไดใ้หบ้ริการ

แลว้ต่อระยะเวลาซ่ึงตอ้งใหบ้ริการทั้งหมดตามสญัญา 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกีย่วข้อง 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ี

อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ี

ใหบ้ริการตามอายสุญัญาเช่า 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ส่ิงตอบแทนจ่ายให้กบัลูกค้า  

บริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนจ่ายใหก้บัลูกคา้หกัจากรายไดท่ี้รับรู้จากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา  

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญา คือ ค่านายหนา้ท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้บนัทึกเป็นสินทรัพย ์แสดง

ดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัตดัจาํหน่ายตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญาอยา่งเป็นระบบซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสญัญา  

ต้นทุนการทําให้เสร็จส้ินตามสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

บริษทับนัทึกตน้ทุนการทาํให้เสร็จส้ินตามสัญญาเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีผ่านมาแลว้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ

ทั้งจาํนวน ยกเวน้บริษทัสามารถระบุไดว้่าตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนมีความเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง 

และเป็นตน้ทุนท่ีจะนาํไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งทาํใหส้าํเร็จในอนาคต และบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคืนตน้ทุนบริษทั

บนัทึกตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสญัญา 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บ

หกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทับนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับโครงการทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการจะประสบผลขาดทุน 

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยต์อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ใหพ้ร้อมใชห้รือขาย นาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยจ์ะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ 
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ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื 

ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายส่วนท่ี

เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกรับรู้โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของเงินกูย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึง

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงาน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หาก

บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากพนกังานปฏิบติังานให้ในอดีต

และภาระผกูพนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัและพนกังานร่วมกนัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ายสมทบกาํหนดการจ่ายสมทบรายเดือนเป็น

กองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอก 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระ

หน้ีสินตามโครงการสมทบเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีบริษทักาํหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงาน

ให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ถูก

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการ

หน้ีสินคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ (Projected Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนักงานเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบับริษทัในอดีตของ

พนกังานบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์จ่ายจริง  

ข้อสมมติใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือการแกไ้ขโครงการมี

ผลบงัคบัใช ้
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจน

เก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดจ้ะยกเลิก บริษทัจดัทาํรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนั

เกษียณตามปกติ หรือเม่ือบริษทัเสนอการออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอ 

และสามารถประมาณจาํนวนของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล คิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่าย

ผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการซ่ึงบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั

รายการในปีก่อน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 

การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึนและดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือวา่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง

กฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่อาจทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอ

ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นรอบระยะเวลา

รายงานท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดป้ระเมินโดยหน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนับริษทัมีความตั้งใจ

จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินใน

เวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
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บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับมูลค่าตามบญัชี หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์จากผล

แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมี

กาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุนระยะสั้น

ในตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินออกโดยสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือนอ้ย

กว่านับจากวนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัหรือมีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ และความเส่ียงท่ีไม่มี

นยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยแสดงสุทธิจากการตดั

บญัชีเป็นตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 

ราคาทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งตน้ทุนการกูย้มืเพื่อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

รายละเอียดการคาํนวณราคาทุน 

ท่ีดิน  - ราคาซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดินและตน้ทุนการกูย้มืบนัทึกดว้ยวิธีถวัเฉล่ีย โดย

ปันส่วนราคาทุนตามเน้ือท่ีหรือพื้นท่ีสาํหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ตน้ทุนงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย  

1) ค่าออกแบบ ตน้ทุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลาง ค่าใชจ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มืปันส่วนราคาทุนตามเน้ือท่ีหรือ

พื้นท่ีสาํหรับขาย  

2) ตน้ทุนงานก่อสร้างหอ้งชุดท่ีพกัอาศยัและตน้ทุนการกูย้มืปันส่วนตามเน้ือท่ีหรือพื้นท่ีสาํหรับขาย 

ตน้ทุนการกูย้มื  - ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืเพื่อการไดม้าซ่ึงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยก่์อนการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ะพฒันาแลว้เสร็จปันส่วนตามท่ีเกิดข้ึนจริงของท่ีดินและงานก่อสร้าง 

  

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการขาย

โดยประมาณ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมี

การขาย 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณหาตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัรวมประมาณการแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนเกิดข้ึนจริง) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีสาํหรับขาย 
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ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยจ์ะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยจ์นแลว้เสร็จจาก

ประมาณการในการประกอบธุรกิจและทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนซ่ึงบริษทัส่งมอบใหก้บัลูกคา้ตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ือง

ตกแต่ง ถือเป็นส่วนควบของบา้นหรือหน่วยอาคารชุดพกัอาศยั 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ราคาทุนสินคา้คงเหลือคาํนวณดว้ยวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 

ตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหักประมาณการตน้ทุนจาํเป็นตอ้ง

จ่ายเพื่อขายสินคา้ 

บริษทับนัทึกค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

ดอกเบีย้จ่ายถือเป็นต้นทุน  

ดอกเบ้ียจ่ายเฉพาะเกิดจากการกูย้มืเพื่อใชใ้นการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ถือเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนเม่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับงานก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกเม่ือเร่ิมกิจกรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพยอี์กคร้ังหน่ึง 

ที่ดนิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินจะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคตแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ราคาทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนซ้ือท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยบ์นัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยถื์อครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของ

มูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ี อสังหาริมทรัพยไ์ม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา

สินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซ่ึง

รวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้

ประโยชน์ และรวมตน้ทุนการกูย้มื 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ

รายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 ปี 

อาคาร 16 - 20 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยอ์ยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดินและอาคาร ถา้มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้น

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน

และอาคารท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

การจดัประเภทไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เม่ือเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้าน อสังหาริมทรัพยถู์กจดั

ประเภทเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยซ่ึ์งกิจการก่อสร้างเอง รวม

ตน้ทุนวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ีและ

สภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพย ์และตน้ทุน

การกูย้มื  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ไม่สามารถทาํงานโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายกุารใชป้ระโยชน์ต่างกนับนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย

หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน

กาํไรหรือขาดทุน  
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บริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือ

การจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยจ์ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัตดัรายการ

สินทรัพย ์

การจดัประเภทไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

เม่ือเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยถู์กจดั

ประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 

ตน้ทุนเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนการปรับปรุงให้ดีข้ึนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีสาํหรับรายการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตกลบัคืนมาเกิน

กวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนซ่ึงถูกเปล่ียนแทนถูกตดัออก

จากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนเกิดข้ึนจากการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจาํรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากจาํนวนคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับรายการอาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ราคาทุนของสินทรัพย์

หรือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยจ์ากตน้ทุนการเปล่ียนแทนและตน้ทุนการปรับปรุงจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่อง

สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบสาํหรับสินทรัพยแ์ต่

ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

 ปี 

อาคาร 3 -  20 

อุปกรณ์สาํนกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

มูลค่าคงเหลือคาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหกัตน้ทุนท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายสินทรัพยต์ามอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

บริษทัทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี  และหากวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากประมาณการให้

ถือวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงบริษทัซ้ือมาและอายกุารใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์

สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ค่าตดัจาํหน่าย 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากสินทรัพยต์ามระยะเวลาคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมจะใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงดงัน้ี 

 ปี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 

บริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยูร่ะหวา่งการพฒันาและติดตั้ง 

บริษทัทบทวนวิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและระยะเวลาคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์อยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  

และหากวิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและระยะเวลาคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แตกต่างไปจากประมาณการใหถื้อวา่การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินของบริษทั เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยอ่ื์น ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนของสินทรัพยช้ิ์น

เดียวกนัซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่า

สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ถึงแมว้า่จะยงัไม่
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มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมใน

ปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  

การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี

ต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

การประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการขาย บริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดใหเ้หมาะสมกบัสินทรัพย ์เพื่อ

สะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัตน้ทุนการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายซ่ึงผูซ้ื้อกบั

ผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัอยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้ง

กนั 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และ

การเพิ่มข้ึนสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ

ระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย ภาระผูกพนัโดยอนุมานซ่ึงเกิดข้ึน

ในปัจจุบนัหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะเสียประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระภาระหน้ีสิน จาํนวนภาระหน้ีสินสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้

สะทอ้นมูลค่าประเมินในตลาดปัจจุบนัซ่ึงผนัแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัประมาณการตน้ทุนสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกส่วนกลางซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างสําหรับหน่วย

อาคารชุดพกัอาศยัซ่ึงรับรู้รายไดจ้ากการขายไปแลว้ของแต่ละโครงการเพื่อรับรู้ประมาณการตน้ทุนขายตามรายละเอียดของ

แบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีตอ้ง
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ใช้ในการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน บริษทัทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณ

การตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจาก

ประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผล 

เงินกู้ยืมอ่ืน 

เงินกูย้ืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในกาํไร

หรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

หุ้นทุนซ้ือคืน  

เม่ือซ้ือคืนหุน้ทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดงเป็น

รายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนภายใตส่้วนของผูถื้อ

หุน้ เม่ือมีการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นรายการเพิ่มข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหกับญัชีหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ย

จาํนวนตน้ทุนของหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีสาํรอง

หุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากหกั

จากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุ้นท่ี

จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้จะนาํไปจ่ายเป็นเงิน

ปันผลไม่ได ้

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้น

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของบริษทัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

การใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร 

การจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจาํเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเพื่อ

กาํหนดนโยบายการบญัชี ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ  
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การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการที่สําคญั มีดงันี ้

ก)  การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

การพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่บริษทัโอน

หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดี

ท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาในตลาดซ้ือขาย

คล่อง  ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการ

ประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแสดงอยู่

ในงบการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค)  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหน้ีจากความ

เส่ียงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

สําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข

การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจาํลอง ความเส่ียงการเรียกชาํระมูลค่าหลกัประกนั 

การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายกลุ่มและรายตวั ความน่าจะเป็นของการไดรั้บชาํระหน้ี รวมถึงการเลือกขอ้มูลการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาํลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ี

แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ง)  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

การรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะส้ินสุดเม่ือฝ่ายบริหาร

พิจารณาแลว้วา่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร  

การคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และทบทวนอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากเกิดการ

เปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์
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จ)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าภายหลงั ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมสาํหรับการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ฉ)  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวใชห้กัภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่

วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน

เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ช)  ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้

สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จาํนวนจ่ายจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 

ซ) สัญญาเช่า  

บริษทัประเมินวา่สัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจ

ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพยเ์ช่าหรือไม่ 

การกาํหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจประเมินว่าบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก 

ฌ) การด้อยค่า 

สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัจะทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี เร่ือง การดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ายบริหารจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ญ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระแยกจาก

กนัหรือไม่ กล่าวคือ บริษทับนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั เม่ือสินคา้หรือบริการสามารถระบุไดว้่า

แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสญัญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ 
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การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด

ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลา

หน่ึง ทั้งน้ี บริษทัรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของบริษทัในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะสร้างสินทรัพย ์หรือ 

- การปฏิบติังานของบริษทัไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์บริษทัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อ่ืน และบริษทัมีสิทธิในการ

รับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

กรณีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ บริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช ้ดุลยพินิจในการประเมินวา่

ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

ฎ) ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง 

บริษทัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างซ่ึงนาํมาคาํนวณจาํนวน

และมูลค่าวสัดุก่อสร้างตอ้งใช้สําหรับโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยตอ้งใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ 

ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน บริษทัทบทวน

ประมาณการต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีต้นทุนเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น

สาระสาํคญั 

ฏ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

สัญญาการขายอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งบริษทัทาํกบัลูกคา้ระบุให้บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญา เช่น เงินจอง เงินทาํ

สญัญา และเงินดาวน์ บริษทัพิจารณาวา่เงินท่ีไดรั้บไม่ถือวา่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั เน่ืองจาก

เงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ไม่ใช่การจดัหาเงินทุนเพื่อบริษทั แต่เพื่อป้องกนับริษทัจากลูกคา้ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาให้

สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด 

ฐ) ประมาณการต้นทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

การคาํนวณต้นทุนขายหน่วยอาคารชุดพักอาศัย บริษัทต้องประมาณต้นทุนทั้ งหมดใช้ในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์ตน้ทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค 

ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารประมาณการตน้ทุนจาก

ประสบการณ์การประกอบธุรกิจ บริษทัทบทวนการประมาณการเป็นระยะหรือเม่ือตน้ทุนเกิดข้ึนจริงแตกต่างจาก

ประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

ฑ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทพิจารณาปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เม่ือมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างเป็น

สาระสาํคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ อยา่งไรก็

ตาม ความมีสาระสาํคญัและการปรับลดมูลค่าข้ึนกบัดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 
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ฒ) ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภค 

การประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นและอาคารชุด และสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประมาณการ

ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุด และสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การ

ซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกคา้ในอดีต และ/หรือขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกับค่าใช้จ่ายสําหรับงานซ่อมแซม

ประเภทต่าง ๆ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นรายการท่ี

เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดและ

สามารถเขา้ถึงได ้บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง บริษทั

จะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถ

สงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทั

ประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

  



39 

 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพลต่อบริษทั 

ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอาํนาจการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัตลอดทั้ง

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กอ่สร้าง 

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม้  จํากดั 12,800,000          5,891,055            

บริษทั โมโน กรุ๊ป จํากดั 19,260                 258,533               

บริษทั สาม ธันวา จํากดั 261,292               -                      

คา่เชา่สํานักงาน

บริษทั สาม ธันวา จํากดั 960,000               960,000               
 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,990,400          27,195,400          

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,055,588            2,494,421            

รวม 26,045,988          29,689,821          

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงิน 0.94 ลา้นบาท และ 2.49 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
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สัญญาที่สําคญั 

บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังานกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กาํหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด

หลกัเกณฑ์การคดิค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด

ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาตลาด
 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

เงินสด 400,000               700,000               

เงินฝากธนาคาร 117,191,910        176,027,251        

รวม 117,591,910        176,727,251        
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6. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

อสังหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย

    ห้องชุดพักอาศัย 62,498,536 98,685,738 

อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพัฒนา

ที่ดิน 109,106,700 102,029,910 

งานระหวา่งกอ่สร้าง 435,980,018 149,703,935 

ตน้ทุนการกูย้ืม 3,499,397 -     

รวม 611,084,651 350,419,583 

 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

หมายเหตุ 2563 2562

ตน้ทุนขาย 36,049,766 669,378,795 

คา่กอ่สร้าง 286,292,497 194,523,530 

โอนเขา้จากที่ดินรอการพัฒนา 8 6,427,751 101,120,846 

ตน้ทุนการกูย้ืมรวมเป็น

ตน้ทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,486,795 12,603 

อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละ) 4.00 4.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืตามสัญญา (ดู

หมายเหตุ 13) ซ่ึงตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยติ์ดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพัฒนา 405,249,335 130,290,033 
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ขอ้มูลโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

ประมาณมูลคา่ขายของโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งดาํเนินการขาย 4,575,288,193 4,575,288,193 

มูลคา่ขายส่วนที่โอนการควบคุมให้ลูกคา้แลว้ 2,430,474,909 2,360,826,138 

มูลคา่ขายตามสัญญาจะซ้ือจะขายรอโอน

การควบคุมให้ลูกคา้ในอนาคต 366,234,731 320,373,698 

 

บริษทัมีภาระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตามสัญญาทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาให้

เสร็จส้ินภายใน 1 ปี  

7. ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 36,988,063          163,873,985        

เพ่ิมขึ้น 18,096,454          34,684,304          

รับรู้หักกลบกบัรายไดอ้ื่น (ลูกคา้ผิดสัญญา) (390,000) (810,000)

รับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายในการขาย (9,833,374) (160,760,226)

ยอดคงเหลือ 44,861,143 36,988,063 
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8. ที่ดนิรอการพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอการพฒันา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 568,993,923     

ซ้ือ/โอนเขา้ 29,736,582       

จาํหน่าย -                   

โอนออกไปตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 (101,120,846)    

โอนออกไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 (9,122,956)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 488,486,703     

ซ้ือ/โอนเขา้ 25,129,912       

จาํหน่าย -                   

โอนออกไปตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 6 (6,427,751)       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 507,188,864     
 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินรอการพฒันา เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตามสัญญา (ดูหมายเหตุ 12 และ 13) ซ่ึงท่ีดินรอการ

พฒันาติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

ที่ดินรอการพัฒนา 311,374,302 311,374,302 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

บาท

ท่ีดิน อาคาร รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 116,913            2,480,285         2,597,198         

เพ่ิมข้ึน -                   2,413,813         2,413,813         

จาํหน่าย/โอนออก -                   -                   -                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 116,913            4,894,098         5,011,011         

เพ่ิมข้ึน -                   -                   -                   

จาํหน่าย/โอนออก -                   -                   -                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 116,913            4,894,098         5,011,011         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                   372,042            372,042            

ค่าเส่ือมราคา -                   175,735            175,735            

จาํหน่าย/โอนออก -                   -                   -                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                   547,777            547,777            

ค่าเส่ือมราคา -                   271,700            271,700            

จาํหน่าย/โอนออก -                   -                   -                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                   819,477            819,477            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 116,913            4,346,321         4,463,234         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 116,913            4,074,621         4,191,534         

 

บาท

2563 2562

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

จํานวนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

รายไดค้า่เชา่ 240,000      240,000      
 

มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 11,611,000          11,629,380          
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การประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2563 

บริษทัว่าจา้งบริษทั เรียล เอสเตท แอเพรซลั จาํกดั เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย  การประเมินราคาท่ีดินมีหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมิน คือ วิธีมูลค่า

ตลาด  (Market Approach) ซ่ึงมีราคาประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 11.61 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลง

วนัท่ี 6 มกราคม 2564 

ปี 2562 

บริษทัว่าจา้งบริษทั กวิน แอพเพรซัล จาํกดั เป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ทาํการประเมินราคา ตามมาตรฐานวิชาชีพของ

สมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย  การประเมินราคาท่ีดินมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน คือ วิธีมูลค่าตลาด  

(Market Approach)  ซ่ึงมีราคาประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 11.63 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 

18 ธนัวาคม 2562  
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10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์ งานระหวา่ง

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,642,489   54,222,758  8,795,326     4,702,315   -               71,362,888    

ซ้ือ/โอนเขา้ -              19,398,530  1,330,151     813,668      29,747,057  51,289,406    

โอนเขา้มาจาก

   ท่ีดินรอการพฒันา 8 9,122,956   -               -               -             -               9,122,956      

จาํหน่าย/โอนออก -              (6,409,818)   (449,988)       -             (19,468,430) (26,328,236)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,765,445 67,211,470  9,675,489     5,515,983   10,278,627  105,447,014  

ซ้ือ/โอนเขา้ -              14,004,790  491,012        -             3,812,175    18,307,977    

จาํหน่าย/โอนออก -              (38,520)        (804,482)       (1,049,000)  (14,025,659) (15,917,661)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,765,445 81,177,740  9,362,019     4,466,983   65,143         107,837,330  

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -              24,654,854  5,396,360     2,208,093   -               32,259,307    

ค่าเส่ือมราคา -              5,301,210    1,347,402     405,090      -               7,053,702      

จาํหน่าย/โอนออก -              (6,362,607)   (401,334)       -             -               (6,763,941)     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -              23,593,457  6,342,428     2,613,183   -               32,549,068    

ค่าเส่ือมราคา -              7,229,589    1,157,658     199,967      -               8,587,214      

จาํหน่าย/โอนออก -              (37,614)        (732,931)       (669,000)     -               (1,439,545)     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -              30,785,432  6,767,155     2,144,150   -               39,696,737    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 12,765,445 43,618,013  3,333,061     2,902,800   10,278,627  72,897,946    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,765,445 50,392,308  2,594,864     2,322,833   65,143         68,140,593    

บาท

 

2563 2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้าน 4,732,000        2,642,626        

บาท
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

เจ้าหน้ีการค้า

บุคคลหรือกิจการอื่น 1,322,260 4,786,535 

เจ้าหน้ีอ่ืน

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  1,633,855 11,841,103 

อื่น ๆ 404,725 800,643 

รวม 2,038,580 12,641,746 

รวมทั้งหมด 3,360,840 17,428,281 
 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท อา้งอิงอตัรา การจ่ายชาํระ กาํหนด

ผูใ้หกู้ ้ วงเงิน 2563 2562 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายชาํระหน้ี

กิจการอ่ืน 150 147 150 MLR วนัทาํการ ชาํระคืนเงินตน้ภายใน

สุดทา้ยของทุกเดือน เดือน ธนัวาคม 2564

มูลหน้ี

 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

2563 2562

ยอดยกมา 150,000,000     -                   

บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม -                   150,000,000     

หัก จ่ายชาํระหน้ีคืน (3,000,000)       -                   

ยอดคงเหลือ 147,000,000     150,000,000     

บาท

 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 เจา้หน้ีกิจการอ่ืนขยายระยะเวลาจ่ายชาํระหน้ี ออกไปอีก 12 เดือน เป็นครบกาํหนดชาํระเดือน

ธนัวาคม ปี 2564 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินรอการพฒันา เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุ 8) 
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13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ล้านบาท ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจา่ยชาํระ ระยะเวลา กาํหนดการจา่ย

ผูใ้ห้กู ้ 2563 2562 ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย การจา่ยชาํระหน้ี ชาํระหน้ี

กจิการอื่น 350 205 5 MLR วนัทาํการ งวด 1 เดือน ธันวาคม 2564 ไมน่้อยกวา่ 100 ลา้นบาท ภายใน

สุดทา้ยของทุกเดือน งวด 2 เดือน ธันวาคม 2565 ไมน่้อยกวา่ 100 ลา้นบาท ธันวาคม 2566

งวด 3 เดือน ธันวาคม 2566 ไมน่้อยกวา่ 150 ลา้นบาท

หัก สว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (100) -     

เงินกูย้ืมระยะยาว 105 5 

มูลหน้ี

วงเงิน
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การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 5,000,000 269,000,000 

บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม 200,000,000 5,000,000 

หัก จ่ายชาํระหน้ีคืน -     (269,000,000)

ยอดคงเหลือ 205,000,000 5,000,000 
 

หลกัประกนั 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ดูหมายเหตุ 6)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี 

มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ครบกาํหนดจ่ายชาํระหน้ี

ภายใน 1 ปี 100,000,000 -     

เกิน 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 105,000,000 5,000,000 

รวม 205,000,000 5,000,000 

 

14. เงินรับล่วงหน้า 

รายการเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 161,593,600 883,177,554 

เพ่ิมขึ้น 195,732,935 566,138,256 

รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย (80,466,066) (1,288,948,065)

ยอดคงเหลือ 276,860,469 160,367,745 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงซ้ือห้องชุดพกัอาศยัจากบริษทัและลูกคา้จ่ายชาํระค่าห้องชุดพกัอาศยัทั้งหมดหรือบางส่วน 

ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินรับล่วงหนา้เป็นรายไดจ้ากการขายเม่ือโอนการควบคุมหอ้งชุดพกัอาศยัใหลู้กคา้ 
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15. ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

ประมาณการ

คา่ซ่อมแซม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 6,242,624 

เพ่ิมขึ้น 6,386,000 

รายจ่ายเกิดขึ้นจริง (562,775)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 12,065,849 

เพ่ิมขึ้น 367,000 

รายจ่ายเกิดขึ้นจริง (246,910)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 12,185,939 

 

16. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพัน 17,533,014 13,896,796 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 17,533,014 13,896,796 

หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -     -     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

       ระยะยาว 17,533,014 13,896,796 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน

     ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 13,896,796          9,948,850            

ส่วนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

     ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,330,450            2,863,137            

     ตน้ทุนดอกเบี้ย 305,768               237,524               

     ตน้ทุนบริการในอดีต -                      381,471               

ส่วนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :

     (กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

         ประกนัภยัเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

          - สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -                      (495,383)

          - สมมติฐานทางการเงิน -                      (53,247)

          - ประสบการณ์ในอดีต -                      1,014,444            

มูลคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน

     ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 17,533,014          13,896,796          

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ร้อยละ

อตัราคิดลด 2.20 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 5.00 

อตัราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 - 15.00

อตัราการทุพพลภาพ ร้อยละ5 ของอตัรามรณะ
 

อตัราคิดลดเป็นอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

อตัราการข้ึนเงินเดือนข้ึนอยูก่บันโยบายของฝ่ายบริหาร 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง

อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (1,435,567) 1,666,526 (1,209,285) 1,399,495 

อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 1,784,152 (1,565,642) 1,345,581 (1,189,775)

อตัราการลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (1,521,802) 503,216 (1,279,603) 378,754 

2563 2562

 

บริษทัแสดงค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ตน้ทุนขาย 337,924 412,503 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 751,753 681,679 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 400,721 410,631 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 1,840,052 1,739,795 

ตน้ทุนทางการเงิน 305,768 237,524 

รวม 3,636,218 3,482,132 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

มูลคา่หุ้น

ที่ตราไว้ จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.50 659,998,559 329,999,280 440,000,000 220,000,000 

เพ่ิมทุน 65,627,052 32,813,526 219,999,520 109,999,760 

ลดทุน (31) (16) (961) (480)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 0.50 725,625,580 362,812,790 659,998,559 329,999,280 

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วนัที่ 1 มกราคม 0.50 659,998,528 329,999,264 439,999,039 219,999,520 

เพ่ิมทุน 65,626,965 32,813,483 219,999,489 109,999,744 

ลดทุน -     -     -     -     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 0.50 725,625,493 362,812,747 659,998,528 329,999,264 

2563 2562

 

ผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ทุนจดทะเบียน 

17.1 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 มีมติพิเศษอนุมติัให ้

 17.1.1    ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสามญั จาํนวน 31 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน 15.50 บาท 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์  

17.1.2    เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 330 ลา้นบาท (660 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 

เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 363 ลา้นบาท (726 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) โดยออก
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หุน้สามญั จาํนวนเงิน 32.81 ลา้นบาท (65.63 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการ

จ่ายหุน้ปันผล 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

17.2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติพิเศษอนุมติัให ้

17.2.1 ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสามญั จาํนวน 961 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น

จาํนวนเงิน 480.50 บาท 

17.2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท (440 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท)  

เป็นจาํนวนเงิน 330 ลา้นบาท (660 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) โดยออกหุน้สามญั จาํนวน

เงิน 110 ลา้นบาท (220 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

18. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า

หุ้นจดทะเบียน บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารอง

ตามกฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

20. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้สามญัคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 

ภายในวงเงินสูงสุด จาํนวนเงิน 99 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นไม่เกิน 15 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.27 ของหุ้นสามญัท่ี

จาํหน่ายแลว้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2562   

บริษทัจะเปิดเผยโครงการซ้ือคืนหุ้นล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัซ้ือหุ้น โดยเป็นการซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในราคาไม่เกินกวา่ร้อยละ 115 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนวนัท่ีทาํรายการหุน้ทุนซ้ือคืน 

และจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการจาํหน่ายหุน้

ท่ีซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน 3 ปี และกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

ของราคาปิดของหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัยอ้นหลงั 5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนวนัท่ีทาํรายการจาํหน่ายหุน้ทุนท่ีซ้ือคืน  
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จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนและสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

บาท

จํานวนหุ้น ราคาเฉลี่ยตอ่หุ้น ราคาทุน สํารองหุ้นทุนซ้ือคืน

ยอดคงเหลือ 3,728,000      3.55                  13,233,897      (13,233,897)              

หุ้นทุนซ้ือคืน

 

 บริษทักนักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือหุน้ทุนคืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทักนักาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุน้ซ้ือคืน จาํนวนเงิน 13.23 ลา้นบาท  

 รายการสาํรองดงักล่าวรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “กาํไรสะสม จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

 หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

และสิทธิในการรับเงินปันผล 

 กรณีบริษทัจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดนบัแต่วนัซ้ือหุ้นทุนคืน บริษทัจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืน

ส่วนท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยใชว้ิธีตดัหุน้ทุนจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้ดัจาํหน่ายทั้งหมด 

21. เงินปันผล 

บาท

หุ้นทุนซ้ือคืน

วนัที่ วนัที่จา่ย เงินปันผล ไมมี่สิทธิรับ เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย อนุมัติ เงินปันผล อตัราการจา่ย จาํนวนเงิน ตอ่หุ้น เงินปันผล จา่ย รวม

ปี 2563 ที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น 29 เม.ย. 63 22 พ.ค 63 10 : 1 32,813,482 0.0056 3,728,000 3,645,989 36,459,471 

ปี 2562 ที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น 29 เม.ย. 62 22 พ.ค 62 2 : 1 109,999,745 0.0028 3,728,000 12,222,211 122,221,956 

รวม 142,813,227 15,868,200 158,681,427 

หุ้นปันผล

 

  



56 

 

22. รายได้จากสัญญาทํากบัลูกค้า 

การจําแนกรายได้  

บาท

2563 2562

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 77,853,706 1,277,109,834 

รายไดค้า่เชา่ 1,977,443 7,337,283 

ดอกเบี้ยรับ 285,926 513,551 

รายไดค้า่บริหารอาคารชดุ 7,800,000 5,000,000 

รายไดอ้ื่น 1,066,669 4,254,600 

รวม 11,130,038 17,105,434 

รวมทั้งหมด 88,983,744 1,294,215,268 

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 78,578,252 1,280,374,968 

รับรู้รายไดต้ลอดชว่งเวลาหน่ึง 10,405,492 13,840,300 

รวม 88,983,744 1,294,215,268 

 

23. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัสาํหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

เพื่อใชใ้นการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจาก

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานในงบการเงิน 

ส่วนงานธุรกจิ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

 ส่วนงานภูมิศาสตร์  

บริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ 
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ลูกค้ารายใหญ่ 

บริษทัไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากบริษทัมีลูกคา้จาํนวนมาก 

ลูกค้ารายใหญ่ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับส่วนงาน 

บาท

2563 2562

รายไดต้ามสถานที่ต ั้งของลูกคา้

ยุโรป 68,459,074 784,712,015 

เอเชีย 11,657,930 413,946,672 

ออสเตรเลีย -     44,061,462 

 

24. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

บาท

2563 2562

เงินเดือนและคา่แรง 48,411,439          66,878,632          

โครงการผลประโยชน์กาํหนดไว ้ 3,719,689            4,694,878            

โครงการสมทบเงินกาํหนดไว้ 1,082,806            998,749               

อื่น ๆ 2,998,325            3,547,631            

รวม 56,212,259          76,119,890          

 

  



58 

 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บาท

2563 2562

ตดัจําหน่ายตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือไดม้าซ่ึงสัญญา 9,833,374            160,760,226        

ผลประโยชน์พนักงาน 56,212,259          76,119,890          

คา่ส่งเสริมการขาย 4,751,431            11,401,885          

คา่ธรรมเนียม 1,679,908            2,983,030            

คา่สาธารณูปโภค 1,767,678            6,486,885            

คา่จดทะเบียนโอนและเชา่อสังหาริมทรัพย์ 1,545,063            15,763,107          

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 7,337,639            7,383,157            
 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก

ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัรา

ร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน

สํารองเล้ียงชีพน้ีจดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย

ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต ปัจจุบนั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย  

และจ่ายให้พนกังานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั ในปี 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน จาํนวนเงิน 1.08 

ลา้นบาท (ปี 2562: 1.00 ลา้นบาท) 

27. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณข้ึนในอตัราท่ีกาํหนดโดย

กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร บริษทับนัทึกภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
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รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ภาษีเงินได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน

สําหรับปีปัจจุบนั -                   (65,090,400)     

ภาษีเงินไดปี้กอ่นบนัทึกตํ่าไป (สูงไป) -                   (868,061)          

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลตา่งชัว่คราว   10,783,231      2,300,715        

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 10,783,231      (63,657,746)     

 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

บาท

กอ่น รายได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการประมาณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (465,814)       93,163          (372,651)       
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี

ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (58,986,063)        297,978,925          

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 11,797,213         20 (59,595,785)           

รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 6,310,293           (448,167)                

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (2,330,209)          (5,046,448)             

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั (15,777,297)        -                         

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั -                      22 (65,090,400)           

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกตํ่าไป -                      (868,061)                

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 10,783,231         2,300,715              

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 18 10,783,231         21 (63,657,746)           

2563 2562

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,838,887          16,055,656          
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การเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

บาท

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

1 มกราคม   กาํไรหรือ กาํไร 31 ธันวาคม กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2562 ขาดทุน เบด็เสร็จอื่น 2562 ขาดทุน เบด็เสร็จอื่น 2563

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 2,382,479        (8,983)             -              2,373,496        536,106             -             2,909,602         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 16 1,989,770        696,426           93,163        2,779,359        727,245             -             3,506,604         

ประมาณการหน้ีสิน 15 1,248,525        1,164,645        -              2,413,170        24,017               -             2,437,187         

ส่วนลดจากการรับประกนัผลตอบแทน 8,041,004        448,627           -              8,489,631        (6,281,434)        -             2,208,197         

ขาดทุนสะสมทางภาษี -                  -                  -              -                  15,777,297        -             15,777,297       

รวม 13,661,778      2,300,715        93,163        16,055,656      10,783,231        -             26,838,887       
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28. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับปรุงดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

ระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษทัจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุ 21) บริษทัปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ถือโดยผูถื้อหุน้สามญัก่อนจ่ายหุน้ปันผลตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้สามญั เสมือนวา่

การจ่ายหุน้ปันผลเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีนาํเสนอ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (48,202,831)        234,321,179        

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุ้นสามัญ ณ วนัตน้ปี 659,998,528        439,999,039        

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล ปี 2562 -                      219,999,489        

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล ปี 2563 65,626,965          65,842,686          

หุ้นทุนซ้ือคืน (3,728,000)          (3,728,000)          

หุ้นสามัญตามวิธีถวัเฉลี่ยถว่งนํ้าหนัก 721,897,493        722,113,214        

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.07)                   0.32                     
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29. ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัในนามบริษทัเก่ียวกบัภาระผูกพนัตามสัญญา 

ดงัน้ี 

บาท

2563 2562

หนังสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 414,376 414,376 

 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

สัญญากอ่สร้าง 17,422,682 60,094,336 

 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญา มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

คา่เชา่อาคาร 960,000 960,000 

คา่บาํรุงรักษา 1,327,053 1,067,254 

คา่บริการ 1,994,680 1,186,272 

 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร

ทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงดา้นการ

ใหสิ้นเช่ือจากการท่ีคู่สญัญาจะไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่เหมาะสมเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายในการเขา้ทาํสญัญากบัคู่สญัญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้น 
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บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งมีสาระสาํคญัจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุใน

สญัญาเคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมจากกิจการอ่ืน 

อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรืออตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั บริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย 

บาท

อตัราดอกเบี้ยผนัแปร อตัราดอกเบี้ยคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการเทียบเทา่เงินสด 117,191,910 -     

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414,376 -     

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 147,000,000 -     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น 205,000,000 -     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

รายการเทียบเทา่เงินสด 176,027,251 -     

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414,376 -     

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 150,000,000 -     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอื่น 5,000,000 -     

 

ข) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัจะไดรั้บความเสียหายทางการเงินอนัสืบเน่ืองมาจากคู่สญัญาของ

บริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีอ่ืน อย่างไรก็ตาม บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงโดยการ

พิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือให้กบัลูกคา้หรือคู่สัญญาแต่ละรายอย่างเหมาะสม และทบทวนฐานะทางการเงินของ

ลูกคา้หรือคู่สญัญาอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือไม่มากนกั 

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากบริษทัไม่สามารถเปล่ียน

สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาบริษทัจะตอ้งนาํไป

ชาํระภาระผกูพนัเม่ือครบกาํหนด 

ระยะเวลาวนัครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 มีดงัน้ี  

บาท

มูลคา่ตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี ไมมี่กาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

รายการเทียบเทา่เงินสด 117,191,910 117,191,910 -     -     -     -     117,191,910 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414,376 -     414,376 -     -     -     414,376 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น 3,360,840 566,215 2,794,625 -     -     -     3,360,840 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกจิการอื่น 147,000,000 -     147,000,000 -     -     -     147,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการอื่น 205,000,000 -     100,000,000 105,000,000 -     -     205,000,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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บาท

อตัรา

ดอกเบี้ย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี ไมมี่กาํหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

รายการเทียบเทา่เงินสด 0.30 - 1.5% 176,027,251 -     -     -     -     176,027,251 

ลูกหน้ีอื่น -           -     437,369 -     -     -     437,369 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 0.30 - 1.5% -              -              414,376   -     -     414,376 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น -           566,217 16,862,064 -     -     -     17,428,281 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากกจิการอื่น 4.00% -     150,000,000 -     -     -     150,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกจิการอื่น 4.00% -     -     5,000,000 -     -     5,000,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

 

ง) มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม

ประมาณข้ึนซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาด

แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมประมาณข้ึน  

การแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมไม่รวมมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล
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บาท

มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไร ผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุน

วันที� 31 ธันวาคม 2563 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอื่น ตดัจําหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -     -     4,191,534 4,191,534 -     11,611,000 -     11,611,000 

มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยุติธรรม
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บาท

มูลคา่ตาม

วันที� 31 ธันวาคม 2562 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุตธิรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,463,234     -                 11,629,380  -             11,629,380   

มูลคา่ยุติธรรม

 

 

ระดบั 1 :  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สาํหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง

บริษทัประมาณข้ึน 

31. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัจดัประเภทรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน

งบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญา -                     36,988,063        36,988,063        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,639,145        (36,988,063)       1,651,082          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,215,799        (787,518)            17,428,281        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,784,729          787,518             10,572,247        
 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุน้สามญั จาํนวน 

87 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 43.50 บาท 
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