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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด (มหาชน) 
 (เดิมช่ือบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด)   

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ดีเฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงินของบริษทั ดีเฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิค-19) มี
ผลกระทบต่อกิจกรรมพฒันาและจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกนั
โรคติดเช้ือ รวมทั้งก าลงัซ้ือภายในประเทศลดลง ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดปัจจุบันและอนาคตของบริษัท ฝ่ ายบริหารของบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี หาก
สถานการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
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ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มา
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบริษทัใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือ
ปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงิน มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้น้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และที่ ดินรอกำร
พฒันำ 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และท่ี ดินรอการ
พฒันา เป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนัยส าคญั 
และประกอบด้วยส่วนประกอบของต้นทุนหลาย
ส่วน เช่น ต้นทุนท่ีดิน ค่าพัฒนาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
และดอกเบ้ียเงินกู้ยืม  เป็นต้น  ทั้ งน้ี  ณ  วันท่ี  31 
ธันวาคม 2563 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ท่ีดินรอการพัฒนามีมูลค่าตามบัญ ชี จ านวนเงิน 
142.60 ล้านบาท และ 528.90 ล้านบาท ตามล าดับ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และข้อ 8 
ตามล าดบั 
 
ข้ าพ เจ้ า เห็ น ว่ า ร ายก ารบัญ ชี ต้ น ทุ น พัฒ น า
อสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอการพัฒนา เป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบเน่ืองจากเป็นรายการบญัชีท่ี
มี มูลค่ าสู งเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินและ
ประกอบดว้ยส่วนประกอบของตน้ทุนหลายส่วนซ่ึง
มีความซับซ้อนในการบนัทึกบญัชี การปันส่วนและ
การค านวณ 

 
 
วิธีการตรวจสอบตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา 
นอกจากการสอบถามเพื่อท าความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบ ดงัน้ี 
- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุมภายใน

เก่ียวขอ้งกบัวงจรการจดัซ้ือและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซ้ือท่ีดิน ประกอบด้วย 

เอกสารระหวา่งบริษทักบัผูข้ายท่ีดิน เช่น สัญญาจะซ้ือจะขายและ
หลกัฐานการจ่ายช าระค่าดิน และเอกสารกบัทางราชการ 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
เป็นเอกสารจากผูจ้ัดจ าหน่ายและผูรั้บจ้าง เช่น สัญญาซ้ือขาย 
สัญญาวา่จา้ง ใบแจง้หน้ี และหลกัฐานการจ่ายช าระเงิน 

- ทดสอบการปันส่วนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่อหน่วย 
- ประเมินและทดสอบการค านวณดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเขา้เกณฑ์การ

รวมเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
- สั ง เกตการณ์ โครงการ เก่ี ยวกับ ลักษ ณ ะท างก ายภ าพ มี

ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าตามบญัชี 
- ทดสอบแบบจ าลองการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของท่ีดินรอ

การพฒันาตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ ประเมินและ
ทดสอบความ เหมาะสมของตัวแปรและประมาณ การ 
ประกอบดว้ย ราคาตลาดของสินทรัพยอ่ื์น ขอ้แตกต่างระหว่าง
รายละเอียดของสินทรัพย ์
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

 - ประเมินคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของ
ผูป้ระเมินและเง่ือนไขการตอบรับงานกับบริษัทเพื่อพิจารณา
เร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมในการตดัสินใจหรือ
การจ ากดัขอบเขตในการท างานของผูป้ระเมินราคา 

กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำย 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายการบญัชี
ท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนัยส าคัญและเป็นรายการท่ีส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบ ริษัท  ทั้ ง น้ี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายไดจ้าก
การขายมีมูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 92.12 ลา้นบาท 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการบัญชีรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย ์เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เน่ื อ งจาก เป็ น รายก ารบัญ ชี ท่ี มี มู ลค่ า สู ง เป็ น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
วิธีการตรวจสอบรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการ
สอบถามเพื่อท าความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบ ดงัน้ี 
- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุมภายใน

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 

ประกอบด้วย สัญญาซ้ือขาย หลกัฐานการรับช าระเงิน เอกสาร
การโอนกรรมสิทธ์ิ และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือขาย 

- ทดสอบการใหส่้วนลดการคา้ 
- ตรวจตดัยอดขายกบัเอกสารประกอบการขายช่วงใกลว้นัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีและหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 
- ตรวจสอบรายไดจ้ากการขายท่ีบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไป 
- ตรวจสอบรายการปรับปรุงรายได้ท่ี เกิดขึ้ นหลังวันส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น) ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีนั้นจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเ งิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

การจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้
เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูลการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ใหค้ ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและ
ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 (นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429 
 
 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรุงเทพฯ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จ ากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 133,741,971           31,266,237             

ลูกหน้ีอ่ืน 49,765                    5,413                      

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5, 7 142,598,082           149,588,416           

สินคา้คงเหลือ 2,283,803               1,072,422               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 907,208                  483,554                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 279,580,829           182,416,042           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 207,467                  236,178                  

ท่ีดินรอการพฒันา 8 528,899,875           528,899,875           

อาคารและอุปกรณ์ 9 13,017,207             10,720,406             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 5, 10 2,471,254               -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 784,606                  840,404                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 1,572,451               882,821                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,449,025               5,665,835               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 549,401,885           547,245,519           
รวมสินทรัพย์ 828,982,714           729,661,561           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        6



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จ ากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 189,515,096           140,386,169           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 12 2,500,610               2,313,833               
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 8,719,584               671,696                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 110,250,000           200,180,927           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         3,673,638               
เงินรับล่วงหนา้ 21 14,196,500             599,860                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 552,231                  977,008                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 325,734,021           348,803,131           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 12,248,983             22,691,290             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4, 5, 10 3,288,020               1,480,366               
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15 1,768,729               1,448,181               
ประมาณการหน้ีสิน 16 1,876,430               1,793,273               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,498,599               2,201,919               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 20,680,761             29,615,029             
รวมหนีสิ้น 346,414,782           378,418,160           
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 17
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 420,000,000           311,400,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 18 7,792,527               -                         
ก าไรสะสม 19
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 746,600                  -                         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 54,028,805             39,843,401             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 482,567,932           351,243,401           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 828,982,714           729,661,561           

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        7



บริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการขาย 5, 20 92,117,422             142,125,598           

ตน้ทนุขาย (42,712,499)           (66,660,628)           

ก าไรขั้นต้น 49,404,923             75,464,970             

รายไดอ่ื้น  20 581,728                  387,347                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22, 23 (4,881,652)             (6,825,047)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 22, 23 (21,778,935)           (14,623,299)           

ก าไรจากกจิกรรมการด าเนนิงาน 23,326,064             54,403,971             

ตน้ทนุทางการเงิน 5, 25 (6,713,894)             (4,094,743)             

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 16,612,170             50,309,228             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (1,680,166)             (9,596,321)             

ก าไรส าหรับปี 14,932,004             40,712,907             

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 14,932,004             40,712,907             

ก าไรต่อหุ้น 28
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.02 0.07 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 665,527,869           622,800,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        8



บริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บาท

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 360,000,000              -                             -                             (49,469,506)               310,530,494              

ลดทนุหุน้สามญั 17 (48,600,000)               -                             -                             48,600,000                -                             

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                             -                             -                             40,712,907                40,712,907                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 311,400,000              -                             -                             39,843,401                351,243,401              

เพ่ิมทนุหุน้สามญั 17, 18 108,600,000              7,792,527                  -                             -                             116,392,527              

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                             -                             746,600                     (746,600)                    -                             

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                             -                             -                             14,932,004                14,932,004                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 420,000,000              7,792,527                  746,600                     54,028,805                482,567,932              

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        9



บริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 16,612,170              50,309,228              

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,585,793                1,017,136                

ตน้ทนุทางการเงิน 6,620,213                4,016,578                

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 24,818,176              55,342,942              

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน

ลูกหน้ีอ่ืน (44,352)                   8,919                       

ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7,053,434                44,532,154              

สินคา้คงเหลือ (1,211,381)              954,639                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (423,654)                 1,107,692                

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 28,711                     (116,289)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,216,810                (1,348,632)              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 35,909                     (2,031,087)              

เงินรับล่วงหนา้ 13,596,640              (10,490,140)             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (424,777)                 282,497                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 320,548                   302,219                   

ประมาณการหน้ีสิน 83,157                     1,501,771                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (703,320)                 1,931,415                

เงนิสดรับจากการด าเนนิงาน 46,345,901              91,978,100              

จ่ายภาษีเงินได้ (6,043,435)              (6,998,588)              

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 40,302,466              84,979,512              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        10



บริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั (มหาชน)

(เดมิช่ือบริษทั ดเีฮ้าส์พัฒนา จ ากดั)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 บาท

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (3,424,586)              (5,114,802)              

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (46,010)                   (258,458)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,470,596)              (5,373,260)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน 49,128,927              134,694,991            

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,600,000              94,580,000              

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (106,530,927)           (178,175,772)           

รับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,118,505              -                          

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23,386,104)             (94,270,433)             

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (984,283)                 (594,697)                 

เพ่ิมทนุหุน้สามญั 116,392,527            -                          

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (5,694,781)              (4,819,180)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 65,643,864              (48,585,091)             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 102,475,734            31,021,161              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 31,266,237              245,076                   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 133,741,971            31,266,237              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        11
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บริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ดีเฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและส านกังานจดทะเบียน ตั้งอยู่
เลขท่ี 99 ถนนสารคาม – วาปีปทุม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)” เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ 

   

ประเทศ/
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ สญัชาติ 2563 2562

กลุ่มนามสกลุเลิศรุ้งพร ไทย 52.53 70.28
กลุ่มนามสกลุแกว้วิศิษฎ์ ไทย 22.04 29.72

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุน้
31 ธนัวาคม

 

งบการเงินไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิค-19) มีผลกระทบต่อกิจกรรมพัฒนาและจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติด เช้ือ รวมทั้ งก าลังซ้ือ
ภายในประเทศลดลง ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดปัจจุบนั
และอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากสถานการณ์
เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
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2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน 

งบการเงินจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัและน าเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ื อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น 
ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่างปี บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชัดเจน การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จ านวน 5 ฉบบั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัของ
มาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 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 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์าง
การเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุก
รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน และการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่ามาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมป่รับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้
เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
การจดัท างบการเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทาง  
การเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์การวัดค่าการจัดท างบการเงิน 

3.1 บริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากบริษทัน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ท าใหน้โยบายการบญัชีมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีเร่ิมปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท  เม่ือบริษัทเป็นคู่สัญญาตาม
ขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการท ารายการซ้ือ การออก
ตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือวดัมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ต้นทุนท ารายการเป็นการเพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินหรือหน้ีสินทางการเงินและต้นทุนการท ารายการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะรับรู้ตน้ทุนการท ารายการทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทัเพื่อจัดการสินทรัพยท์างการเงินและตาม
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
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การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) 
และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

ราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วง
ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การถือครองตามโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดั
มูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมแสดงเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกว่าจะจ าหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายตราสารหน้ีในก าไรหรือขาดทุน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับค านวณดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การถือครองตามโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม และก าไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นจาก
การขายจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตราสารหน้ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอาจถูกก าหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วันท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่
สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (เรียกวา่ “การจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชี”) เกิดจากการ
วดัมูลค่าสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือการรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าวดว้ยเกณฑแ์ตกต่างกนั  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้  

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนถือไว้เพื่อคา้ไม่ไดถื้อเพื่อวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทภายหลงั การจดั
ประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงิน
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ลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ในก าไรหรือขาดทุน 

- สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพย์
ท่ีอาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจัดประเภทภายหลงั การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนจะโอนก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
โดยตรงเขา้ก าไรสะสม 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลจะแสดงอยา่งชดัเจนว่าเป็นส่วน
หน่ึงในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “รายไดท้างการเงิน” ในก าไรหรือขาดทุน 

การหักกลบ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมาย
ในการหกักลบ และตั้งใจจะช าระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน เม่ือสิทธิตามสัญญาเพื่อไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดลง หรือ
เม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยใ์ห้กิจการอ่ืน บริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินท่ีอาจตอ้งจ่าย หากบริษทัมี
การควบคุมเน่ืองจากไม่ได้โอนหรือยงัคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
โอน บริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและรับรู้การกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส าหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

การตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและคา้งรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของก าไร
หรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน  

การตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมไวก่้อนหนา้ในส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนถูกโอนไปก าไรสะสม 
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การตัดจ าหน่าย 

บริษทัตดัหน้ีสูญบางส่วนหรือทั้งหมด เม่ือบริษทัพิจารณาวา่จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มูลบ่งช้ีวา่ลูกหน้ีมีปัญหา
ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับคืน เช่น ลูกหน้ีอยู่ระหว่างช าระบญัชีหรือลม้ละลายหรือ
ลูกหน้ีอยูใ่นเกณฑ์การตดัหน้ีสูญไดต้ามกฎหมายแลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน การตดัหน้ีสูญขึ้นอยู่กบัวิธีการบงัคบั
ภายใตก้ระบวนการทวงถามของบริษทัตามค าปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัยงัคงด าเนินการบงัคบั
คดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของบริษทัส าหรับการเรียกคืนเงินจากลูกหน้ีคา้งช าระ 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจ าหน่ายแลว้จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่า
ในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน / ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยวิธีอย่างง่าย (Simplified approach)/ วิธีการทัว่ไป (General 
approach) ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพย์
เกิดจากสัญญา เงินลงทุนในตราสารหน้ี เงินใหกู้ย้มืและสินทรัพยอ่ื์นบางรายการ  

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอาย ุเม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต  

 จ านวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเพื่อให้
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

 การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตามวิธีอยา่งง่ายกบัสินทรัพยท์างการเงินเป็นการค านวณเพื่อประมาณ
การโดยใช้ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษทัปรับปรุงด้วย
ปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และการประเมินทิศทาง
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะคงคา้ง
ของลูกคา้และการด ารงมูลค่าหลกัประกนัตามขอ้ก าหนดในสัญญาเป็นหลกั 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอ่ืน
และเงินฝากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดับ
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและสถานะคงคา้งของการจ่ายช าระเป็นส าคญั 

การประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็น
รายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส าหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพยบ์ริษทัจดักลุ่มสินทรัพยท์าง
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การเงินตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทสินทรัพย์ สถานการณ์ค้างช าระ และปัจจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าให้
เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา คือ ขอ้บ่งช้ีวา่คู่สัญญาก าลงัประสบปัญหาทางการเงิน
หรือฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตามสัญญารวมถึงการคา้งช าระ  

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ เงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
ส ารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วง
ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ อตัราท่ีใชค้ิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต รวมถึงค่าธรรมเนียม
และตน้ทุนการรับและจ่ายทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือ
ส่วนลดมูลค่าอ่ืน ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือระยะเวลาท่ีสั้นกว่า เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดัจ าหน่ายของ
หน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงิน อาจเลือกก าหนดแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หาก
เขา้เง่ือนไข ดงัน้ี 

• การช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการท่ีจะเกิดขึ้น 

• หน้ีสินทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีการบริหาร
และประเมินผลการด าเนินงานดว้ยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเส่ียง หรือกลยุทธ์
การลงทุนของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มดงักล่าวมีการน าเสนอเป็นการภายใน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบัก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  

หน้ีสินทางการเงินเลือกก าหนดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินท่ีเหลือจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง
ดา้นเครดิตของหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปก าไรสะสมเม่ือตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน 
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การตดัรายการของหน้ีสินทางการเงิน 

บริษัทตดัรายการหน้ีสินทางการเงิน เม่ือภาระผูกพนัของบริษัทมีการปฏิบัติตามแล้ว ยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงินถูกตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เม่ือบริษทัแลกเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีมีความแตกต่างอย่างมากในขอ้ก าหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นการส้ินสุดของหน้ีสินทาง
การเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ ท านองเดียวกนับริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงอย่าง
มากในขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่หรือบางส่วนของการส้ินสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการ
รับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าขอ้ก าหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดภายใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับและคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเดิม ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหน้ีสินทาง
การเงินเดิม หากการเปล่ียนแปลงไม่เป็นนัยส าคัญ ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินก่อนมีการ
เปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในก าไรและขาดทุนอ่ืน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและสินทรัพย์เกิดจากสัญญา 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือบริษทัมีสิทธิปราศจากเง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนมีสิทธิปราศจาก
เง่ือนไขการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจากสัญญา คือ รายไดค้า้งรับ 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ 

การประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุของหน้ีคงคา้งและภาวะ
เศรษฐกิจเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดใ้นอนาคต 

หน้ีสูญถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น 

สินทรัพยเ์กิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ผูเ้ช่า 

บริษทัประเมินสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ถา้สัญญาให้สิทธิการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะเวลาเช่ามากกว่า 12 เดือน ยกเวน้สัญญา
เช่าระยะสั้น (อายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าต ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าเก่ียวขอ้งการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บและต้นทุนทางตรง
เร่ิมแรก 

บริษทัประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง
หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าว
ถือเป็นตน้ทุนเพื่อรับรู้วดัมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผูเ้ช่าไม่สามารถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบการเช่าและไม่เป็นการเช่าซ่ึงตอ้งจ่ายตามราคาขายเอกเทศ ขอ้ผอ่น
ปรนในทางปฏิบติั อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นการเช่าเพื่อบนัทึกสัญญาเช่าและส่วนประกอบไม่เป็นการ
เช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุสัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 ปี 

ท่ีดิน 3 และ 20 

อาคาร 3 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงโอนให้กบับริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยร์วมถึงการ
ใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเ ช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
ของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

บริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตามหลกัเคร่ืองมือทางการเงินกบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่า บริษัทสอบทานมูลค่าคงเหลือไม่ได้รับประกันซ่ึงประมาณการไว ้ส าหรับใช้ในการค านวณเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่ายงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่ อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ และจ านวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนั
มูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึง จ านวนเงินตอ้งจ่ายตาม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า หากบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลง
ประมาณการจ านวนเงินคาดว่าตอ้งจ่ายภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าต ่า บริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้
สินทรัพยท่ี์เช่า 

นโยบายการบัญชีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยเ์ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ค่าเช่าจ่ายช าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่วนลดเงินตน้ ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปแต่ละงวดตลอดอายสุัญญาเช่า เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอด
หน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าด าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสัญญาเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า  
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ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 

3.2 นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืนในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน เกณฑ์ในการจดัท างบ
การเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้  

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนอ านาจควบคุมสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจ านวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลด
ตามปริมาณ 

บริษทัถือวา่เกิดสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ เม่ือบริษทัเขา้ผูกพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิและภาระผกูพนัใชบ้งัคบั 
บริษทัระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงรวมอยู่ในสัญญาตาม
เกณฑท่ี์เหมาะสม 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้รับรู้เม่ือบริษทัโอนอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยแสดงตามมูลค่าของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับส าหรับสินคา้หรือบริการส่งมอบโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี กิจการอาจโอนอ านาจ
ควบคุมในสินคา้หรือบริการตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของสัญญาและกฎหมายท่ี
ใชก้บัสญัญา  

รายไดจ้ากสัญญาท่ีมีหลายองคป์ระกอบถูกปันส่วนตามสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศ 
ตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีสัญญามีภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตลอดช่วงเวลาหน่ึง ผลต่างจากการ
รับรู้รายได้และภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตามสัญญา และทยอยรับรู้ตลอด
ระยะเวลาของสัญญา 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายได้จากการขายบ้านพร้อมท่ีดินรับรู้เม่ือบริษทัโอนอ านาจควบคุมให้แก่ลูกคา้แล้ว คือ เม่ือ บริษัทจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิ (Freehold) ใหแ้ก่ลูกคา้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บหลงัจากหักส่วนลดและมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายแทนให้แก่
ลูกคา้ 

สัญญาการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการใหสิ้นคา้โดยไม่คิดมูลค่า (ของแถม) ราคาขายไดร้วมราคาของรายการของแถม เช่น 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่ง เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระหลกัท่ีบริษทัตอ้งส่งมอบให้
ลูกคา้ตามสัญญา ในกรณีบริษทัยงัไม่ไดส่้งมอบของแถม บริษทัปรับปรุงรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยส์ าหรับของ
แถมและบนัทึกมูลค่าเป็นรายไดร้อการรับรู้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์และบริษทับนัทึกตน้ทุนของรายการการใหสิ้นคา้
โดยไม่คิดมูลค่าเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 
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บริษัทจ่ายช าระค่าใช้จ่ายแทนลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนเช่า
อสังหาริมทรัพย ์และค่าส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ หากบริษทัไดรั้บสินคา้หรือบริการจาก
ลูกคา้บริษทับนัทึกการจ่ายช าระดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ หากบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้
หรือบริการจากลูกคา้ บริษทัรับรู้การจ่ายช าระแทนลูกคา้เป็นส่วนหกัจากรายไดจ้ากการขาย 

บริษทัไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้ หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้  

ส าหรับการขายสังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีการรับประกนัเพื่อเป็นการให้ความเช่ือมัน่ในสินคา้ท่ีขายว่าเป็นไปตามรายละเอียดท่ี
ตกลงกนั บริษทับนัทึกการรับประกนัสินคา้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง “ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น”  

เงินรับล่วงหน้า  

บริษทัรับรู้เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน บริษทัรับรู้รายไดจ้ากเงินรับล่วงหน้าเม่ือโอนการควบคุมสินคา้
ให้ลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้ามีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงิน เงินรับล่วงหน้าจะมีดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกกบัหน้ีสินตาม
สัญญาโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง บริษัทปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนด้วย
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น และค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการตามอายสุัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ส่ิงตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า  

บริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนจ่ายใหก้บัลูกคา้หกัจากรายไดท่ี้รับรู้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุทางการเงิน 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกูย้ืมเพื่อใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยต์อ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย น าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยจ์ะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ 
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ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ ตน้ทุนการ
กูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกรับรู้โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของเงินกูย้ืมโดยค านวณจากยอดเงินตน้คงคา้งตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึง
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย  

ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิกถอนเงิน
กูย้ืมถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุองเงินกูย้มื 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างาน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ หาก
บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากพนกังานปฏิบติังานให้ในอดีต
และภาระผกูพนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัและพนกังานร่วมกนัด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ายสมทบก าหนดการจ่ายสมทบรายเดือนเป็น
กองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอก 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระ
หน้ีสินตามโครงการสมทบเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลารายงานเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนท่ีบริษทัก าหนดเพิ่มเติมบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงพนักงานจะได้รับจากการ
ท างานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมต้น 
การประมาณการหน้ีสินค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ (Projected 
Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนักงานเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพิ่มขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการท างานให้กบับริษทัในอดีตของ
พนกังานบนัทึกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์จ่ายจริง  
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ขอ้สมมติใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั เปล่ียนแปลง บริษัทรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือการแกไ้ขโครงการ
มีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน เม่ือบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่าง
ชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มีความเป็นไปไดจ้ะยกเลิก บริษทัจดัท ารายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อน
วนัเกษียณตามปกติ หรือเม่ือบริษัทเสนอการออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการตอบรับ
ขอ้เสนอ และสามารถประมาณจ านวนของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่างสมเหตุสมผล คิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลา
การจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส่วนท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการซ่ึงบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ ค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 

การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษท่ีีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้นและดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัเช่ือวา่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความ
ทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความ
เพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นรอบ
ระยะเวลารายงานท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนับริษทั
มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและปรับมูลค่าตามบญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ี
มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุนระยะ
สั้นในตัว๋เงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งินออกโดยสถาบนัการเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงก าหนดภายใน 3 เดือน หรือ
นอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนัหรือมีขอ้จ ากดัการเบิกใช้ และความเส่ียงท่ีไม่
มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยแสดงสุทธิจากการ
ตดับญัชีเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

ราคาทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน งานก่อสร้าง รวมทั้งตน้ทุนการกูย้มืเพื่อการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

รายละเอียดการค านวณราคาทุน 

ท่ีดิน  - ราคาซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการพฒันาท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ีย โดยปัน
ส่วนราคาทุนตามเน้ือท่ีหรือพื้นท่ีส าหรับขายของแต่ละโครงการ 

งานก่อสร้าง  - ตน้ทนุงานก่อสร้าง ประกอบดว้ย  

1) ค่าออกแบบ ต้นทุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลาง 
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ปันส่วนราคาทุนตามเน้ือ
ท่ีหรือพื้นท่ีส าหรับขาย  

2) ตน้ทุนงานก่อสร้างบา้นพกัอาศยัปันส่วนราคาทุนตามท่ีเกิดขึ้นจริงของบา้นพกัอาศยัแต่
ละหลงั 
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ตน้ทุนการกูย้มื  - ดอกเบ้ี ยจ่ายและค่ าธรรมเนียมท่ี เกิดขึ้ นจากการกู้ยืม เพื่ อการได้มาซ่ึงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยก่์อนการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะพฒันาแลว้เสร็จปันส่วนตามท่ีเกิดขึ้นจริง
ของท่ีดินและงานก่อสร้าง 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการขาย
โดยประมาณ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
มีการขาย 

บริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์บริษทัรวมประมาณการแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนเกิดขึ้นจริง) ตามเกณฑพ์ื้นท่ีส าหรับขาย 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยจ์นแลว้เสร็จ
จากประมาณการในการประกอบธุรกิจและทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยร์วมถึงตน้ทุนของสินคา้อ่ืนซ่ึงบริษทัส่งมอบให้กบัลูกคา้ตามสัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ
เคร่ืองตกแต่ง ถือเป็นส่วนควบของบา้นพกัอาศยั 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ราคาทุนสินคา้คงเหลือค านวณดว้ยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

ตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักประมาณการตน้ทุนจ าเป็นตอ้ง
จ่ายเพื่อขายสินคา้ 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

ดอกเบีย้จ่ายถือเป็นต้นทุน 

ดอกเบ้ียจ่ายเฉพาะเกิดจากการกูย้ืมเพื่อใชใ้นการไดม้าซ่ึงท่ีดินและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ถือเป็นส่วนหน่ึงของราคา
ทุนของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละหยุดบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนเม่ือการพฒันาอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงาน
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกเม่ือเร่ิมกิจกรรมการพฒันาอสังหาริมทรัพยอี์ก
คร้ังหน่ึง 
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ที่ดินรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินจะใชพ้ฒันาต่อไปในอนาคตแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ราคาทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนซ้ือท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยบ์นัทึกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

อาคารและอุปกรณ์แสดงราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนการก่อสร้างสินทรัพยซ่ึ์งกิจการก่อสร้างเอง 
รวมตน้ทุนวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถานท่ี
และสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพย ์และ
ตน้ทุนการกูย้มื  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ไม่สามารถท างานโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ต่างกันบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหลงั
หักค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคารและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายในก าไร
หรือขาดทุน 

บริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือ
การจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยจ์ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัตดัรายการ
สินทรัพย ์

สินทรัพยเ์ช่า 

บริษัทเช่าสินทรัพยโ์ดยได้รับความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยเ์ช่า จดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) 

ค่าเช่าจ่ายช าระจะแยกส่วนเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือ
เทียบกบัยอดหน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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การจดัประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

เม่ือเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยถู์กจดั
ประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
ต่อไป 

ตน้ทุนเกิดขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนการเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนการปรับปรุงใหดี้ขึ้นรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีส าหรับรายการ
อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตกลบัคืนมาเกินกว่า
หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชีและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนซ่ึงถูกเปล่ียนแทนถูกตดัออก
จากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนเกิดขึ้นจากการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดขึ้นเป็นประจ ารับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับรายการอาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ราคาทุนของสินทรัพย์
หรือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์  

สินทรัพยจ์ากตน้ทุนการเปล่ียนแทนและตน้ทุนการปรับปรุงจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่อง
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบส าหรับสินทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

ปี

อาคาร 5, 10 และ 20
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5
อุปกรณ์ส านกังาน 5
ยานพาหนะ 5 และ 10

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ช่าตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน วิธีการคิดค่าเส่ือม
ราคาของสินทรัพยเ์ช่าเป็นวิธีการเดียวกนักบัการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

มูลค่าคงเหลือค านวณจากจ านวนเงินท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหักตน้ทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพยต์ามอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ 
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บริษทัทบทวนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา  มูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ยา่งน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี  และหากวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา  มูลค่าคงเหลือและอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากประมาณการ 
ใหถื้อวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงบริษทัซ้ือมาและอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑเ์กิดขึ้นภายในรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

ค่าตดัจ าหน่าย 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนใชแ้ทนราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงดงัน้ี 

ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10  

บริษทัไม่ไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยูร่ะหวา่งการพฒันาและติดตั้ง 

บริษทัทบทวนวิธีการตดัจ าหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี  
และหากวิธีการตดัจ าหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่างไปจากประมาณการใหถื้อวา่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่มีการตดัจ าหน่ายแต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี
ทั้งระดบัของแต่ละสินทรัพยแ์ละระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด และทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์นอกจากสินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินของบริษัท เช่น อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยอ่ื์น ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใหป้ระโยชน์จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นของ
สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัซ่ึงเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่าสินทรัพยใ์นเวลาต่อมา ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ถึงแมว้่าจะยงั
ไม่มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคย
รับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  

การประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยป์ระมาณจากกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีเงินไดเ้พื่อสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ี
มีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการขาย บริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดให้เหมาะสมกบัสินทรัพย ์
เพื่อสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักตน้ทุนการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายซ่ึงผู ้
ซ้ือกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัอย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนั 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั และ
การเพิ่มขึ้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย ภาระผกูพนัโดยอนุมานซ่ึงเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะเสียประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระหน้ีสิน จ านวนภาระหน้ีสินสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได้ เพื่อให้
สะทอ้นมูลค่าประเมินในตลาดปัจจุบนัซ่ึงผนัแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัประมาณการตน้ทุนสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกส่วนกลางซ่ึงอยู่ระหวา่งการก่อสร้างส าหรับซ่ึงรับรู้
รายไดจ้ากการขายไปแลว้ของแต่ละโครงการเพื่อรับรู้ประมาณการตน้ทุนขายตามรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการ รวมถึงค่าแรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีตอ้งใช้ในการก่อสร้างจน
เสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืน บริษทัทบทวน
ประมาณการต้นทุนอย่างสม ่าเสมอ และทุกคราวเม่ือต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น
สาระส าคญั 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทัอนุมติั
การจ่ายเงินปันผล 

เงินกู้ยืมอ่ืน 

เงินกูย้ืมอ่ืนรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในก าไร
หรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุ้น
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัของบริษทัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
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การใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหาร 

การจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเพื่อ
ก าหนดนโยบายการบญัชี ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการที่ส าคัญ มีดังนี ้

ก) การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

การพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษทั
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้หรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของ
ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ข) มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาในตลาดซ้ือขาย
คล่อง  ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมซ่ึงแสดง
อยูใ่นงบการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค) อาคารและอุปกรณ์  

การรับรู้ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์จะส้ินสุดเม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาแลว้วา่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบริหาร  

การค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์

ง) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าภายหลงั ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมส าหรับการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
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จ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวใชห้กัภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช ้ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ฉ) สัญญาเช่า  

บริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารใช้ดุลย
พินิจประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์
ในสินทรัพยเ์ช่าหรือไม่ 

การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

การก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจประเมินว่าบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงท าใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก 

ช) ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ ทั้งน้ี จ านวนจ่ายจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 

ซ) การด้อยค่า 

สินทรัพยค์งเหลือตามบัญชีของบริษทัจะทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี เร่ือง การดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ายบริหารจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ฌ) รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 

การระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพื่อพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระแยกจาก
กนัหรือไม่ กล่าวคือ บริษทับนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั เม่ือสินคา้หรือบริการสามารถระบุไดว้่า
แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสัญญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการ 
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การก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด
ของสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ทั้งน้ี บริษทัรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

-   ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของบริษทัในขณะท่ีบริษทัปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะสร้างสินทรัพย ์หรือ 

-  การปฏิบติังานของบริษทัไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์บริษทัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืน และบริษทัมีสิทธิในการรับ
ช าระส าหรับการปฏิบติังานเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

กรณีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ บริษทัรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช ้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

ญ) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

สัญญาการขายอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งบริษทัท ากบัลูกคา้ระบุให้บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญา เช่น เงินจอง เงินท า
สัญญา และเงินดาวน์ บริษัทพิจารณาว่าเงินท่ีได้รับไม่ถือว่ามีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ 
เน่ืองจากเงินท่ีไดรั้บจากลูกคา้ไม่ใช่การจดัหาเงินทุนเพื่อบริษทั แต่เพื่อป้องกนับริษทัจากลูกคา้ไม่อาจปฏิบติัตาม
สัญญาใหส้มบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด 

ฎ) ประมาณการต้นทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

การค านวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดิน บริษทัตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์
ตน้ทุน ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง สาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพื่อ
ใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารประมาณการตน้ทุนจากประสบการณ์การ
ประกอบธุรกิจ บริษทัทบทวนการประมาณการเป็นระยะหรือเม่ือตน้ทุนเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุน
อยา่งมีสาระส าคญั 

ฏ) ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทพิจารณาปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เม่ือมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างเป็น
สาระส าคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ อย่างไร
ก็ตาม ความมีสาระส าคญัและการปรับลดมูลค่าขึ้นกบัดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

ฐ) ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้าน และสาธารณูปโภค 

การประมาณการค่าซ่อมแซมบา้น และสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประมาณการค่าใชจ่้ายการ
ซ่อมแซมบา้น และสาธารณูปโภคท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงประสบการณ์การซ่อมแซมบา้นให้แก่ลูกคา้ในอดีต 
และ/หรือขอ้มูลปัจจุบนัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 
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ฑ) เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามก าหนดในกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นซ่ึงเป็นรายการท่ี
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกัหรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด
และสามารถเขา้ถึงได้ บริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ายติุธรรมให้มากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
บริษทัประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบริษทั
ใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบั
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

31 ธนัวาคม 2562
ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม สญัญาเช่า ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                 2,827,453                      2,827,453                      

หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึง

   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 671,696                         231,494                         903,190                         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,480,366                      2,595,959                      4,076,325                      

สัญญาเช่า  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญา
เช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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บาท

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,718,178 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

หัก  สญัญาเช่าระยะสั้น (1,917,751)

หัก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,972,974)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า เพ่ิมข้ึน 2,827,453 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,152,062 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,979,515 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละ) 5.65                           

 

บาท

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 231,494                         
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 2,595,959                      
รวม 2,827,453                      

 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

ท่ีดิน 2,309,020 
อาคาร 518,433 
รวม 2,827,453 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพลต่อบริษัท 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจการท่ีบุคคลดังกล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
บริษทั สารคาม ปิโตรเลียม จ ากดั

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 64,900                     54,400                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 910                          9,185                       

กรรมการบริษทั
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมโกดงัสินคา้ -                          95,833                     
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 356,199                   -                          
ดอกเบ้ียจ่าย 1,796,725                -                          

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
รายไดจ้ากการขาย -                          34,235,000              
ดอกเบ้ียจ่าย 1,378,767                597,192                   

บาท

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,530,880               3,406,734               
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 216,551                  156,914                  
รวม 4,747,431               3,563,648               

 



 

41 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงิน 0.64 ล้านบาท และ 0.11 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

กรรมการบริษทั 2,471,254               -                         

เจา้หน้ีอ่ืน

กรรมการบริษทั -                         7,790                      

ค่าเช่าคา้งจ่าย

กรรมการบริษทั 22,356                    35,833                    

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย

กรรมการบริษทั 117,312                  -                         

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116,781                  93,767                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า

กรรมการบริษทั 2,573,604               -                         

บาท

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

  
2563 2562

กรรมการบริษทั 55,250,000            145,180,927          
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,000,000            55,000,000            
รวม 110,250,000          200,180,927          

บาท
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

 บาท
2563 2562

ยอดยกมา 200,180,927 283,776,699 
เพ่ิมข้ึน 16,600,000 94,580,000 
ลดลง (106,530,927) (178,175,772)
ยอดคงเหลือ 110,250,000 200,180,927 

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมจากกรรมการบริษทั โดยออกตัว๋สัญญาใช้เงินประเภทจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
2.50 ต่อปี (ปี 2562 สัญญาเงินกูย้มื: ไม่คิดดอกเบ้ีย) และไม่มีหลกัประกนั  

บริษทัมีเงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียอตัราร้อย
ละ 2.50 ต่อปี (ปี 2562 สัญญาเงินกูย้มื: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 - 4 ต่อปี) และไม่มีหลกัประกนั 

สัญญาส าคัญ 

บริษทัท าสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 10 คร้ังๆ ละ 3 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 200,000 บาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ และยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิม เพื่อเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
เช่า และอตัราค่าเช่า ดงัน้ี 

สัญญาเดิม 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2572 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 230,000 บาท และปรับขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 

สัญญาใหม่ 

สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งอาคารส านกังาน 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 9 ปี 244 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2572 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 149,000 บาท และปรับขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 
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สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งโกดงัสินคา้ 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี 244 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 10 คร้ังๆ ละ 3 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผู ้
ประเมินราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 81,000 บาท และปรับขึ้นค่าเช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 

การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และกรรมการบริษทั
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษทั นอกจากน้ี กรรมการ
บริษทัท าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยมอบสิทธิในเงินฝากธนาคารของกรรมการบริษทั เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน โดยไม่คิดผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 11 และ 14) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั สารคาม ปิโตรเลียม จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการร่วมกนั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดผูบ้ริหารและ/

หรือผูถื้อหุน้

 

หลักเกณฑ์การคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าซ้ือ-ขายสินคา้ ราคาตลาด
ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาตลาด
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตลาด
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์  
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
2563 2562

เงินสด 3,825                     6,982                     
เงินฝากธนาคาร 133,738,146          31,259,255            
รวม 133,741,971          31,266,237            

 

7. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทนุพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย
     บา้นพร้อมท่ีดิน 5,285,263              -                         
อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา
     ท่ีดิน 73,288,998            84,189,385            
     งานระหว่างก่อสร้าง 62,960,196            62,801,308            
     ตน้ทนุการกูย้ืม 1,063,625              2,597,723              
รวม 142,598,082          149,588,416          

บาท

 
รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562
ตน้ทนุขาย (42,293,353) (64,374,712)

ค่าก่อสร้าง 35,239,919               19,842,559               

ตน้ทนุการกูย้ืมรวมเป็น
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 63,100 464,642 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 2.00 - 4.85 4.60 - 6.25
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตามสัญญา 
(ดูหมายเหตุ 11 และ 14) ซ่ึงตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพยติ์ดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา 53,793,201 118,412,345 

  
ขอ้มูลโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

ประมาณมูลค่าขายของโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพยอ์ยูร่ะหว่างด าเนินการขาย 512,408,200 644,217,200 

มูลค่าขายส่วนท่ีโอนการควบคุมใหลู้กคา้แลว้ 92,117,422 142,125,598 

มูลค่าขายตามสญัญาจะซ้ือจะขายรอโอน

การควบคุมใหลู้กคา้ในอนาคต 54,666,500 10,565,900 
 

บริษทัมีภาระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตามสัญญาท ากบัลูกคา้ ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาให้
เสร็จส้ินภายใน 1 ปี  

8. ที่ดินรอการพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอการพฒันา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

           

บาท
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 528,899,875 

ซ้ือ/โอนเขา้ -     

จ าหน่าย/โอนออก -     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 528,899,875 

ซ้ือ/โอนเขา้ -     

จ าหน่าย/โอนออก -     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 528,899,875 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัจดจ านองที่ดินรอการพฒันา เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมตามสัญญา (ดู
หมายเหตุ 11 และ 14) ซ่ึงท่ีดินรอการพฒันาติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

ท่ีดินรอการพฒันา 527,024,582 527,024,582 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ท่ีดินรอพฒันาบางส่วนของบริษทั มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 0.89 ลา้นบาท  ถูก
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคามเวนคืน  มูลค่าเวนคืน จ านวนเงิน 8 ลา้นบาท  ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวา่งการด าเนินการ
กับแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เพื่อขอรับเงินค่าทดแทน และโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีถูกเวนคืนดังกล่าว
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9. อาคารและอปุกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท
เคร่ืองจกัร สินทรัพย์

อาคาร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,100,000                104,240                   1,377,351                11,634,905              1,464,312                18,680,808              
เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 5,110,215                14,270                     284,818                   3,917,659                3,645,903                12,972,865              
จ าหน่าย/โอนออก -                          -                          -                          -                           (5,110,215)               (5,110,215)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,210,215                118,510                   1,662,169                15,552,564              -                           26,543,458              
เพ่ิมข้ึน/โอนเขา้ 1,131,690                59,154                     423,104                   450,000                   2,492,328                4,556,276                
จ าหน่าย/โอนออก -                          -                          -                          -                           (1,131,690)               (1,131,690)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,341,905              177,664                   2,085,273                16,002,564              1,360,638                29,968,044              
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,718,582                40,999                     724,918                   11,407,856              -                           14,892,355              
ค่าเส่ือมราคา 305,340                   20,738                     207,200                   397,419                   -                           930,697                   
จ าหน่าย/โอนออก -                          -                          -                          -                           -                           -                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,023,922                61,737                     932,118                   11,805,275              -                           15,823,052              
ค่าเส่ือมราคา 484,068                   23,314                     245,644                   374,759                   -                           1,127,785                
จ าหน่าย/โอนออก -                          -                          -                          -                           -                           -                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,507,990                85,051                     1,177,762                12,180,034              -                           16,950,837              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,186,293                56,773                     730,051                   118,985                   -                           7,092,102                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,833,915                92,613                     907,511                   488,417                   1,360,638                9,683,094                
ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                          -                          -                          3,628,304                -                           3,628,304                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                          -                          -                          3,334,113                -                           3,334,113                
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ล้านบาท

2563 2562
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้าน 13.61                  13.31                  

 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งรับรู้เป็นยานพาหนะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

บาท

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,628,304          
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (294,191)
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,334,113          

บริษทัท าสัญญาเช่ายานพาหนะกบักิจการอ่ืนแห่งหน่ึง บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า เป็นส่วนหน่ึงของ
อาคารและอุปกรณ์  

10. สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

บาท

หมายเหตุ ท่ีดิน อาคาร รวม

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     -     -     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 2,309,020 518,433 2,827,453 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (177,915) (178,284) (356,199)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2,131,105 340,149 2,471,254 

 



 

49 

บริษทัท าสัญญาเช่าโกดงัสินคา้ ก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่าก าหนด
ช าระเป็นรายปีตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งอาคารส านักงาน ก าหนดระยะเวลา 9 ปี 244 วนั โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือ
ส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายปีตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งโกดงัสินคา้ ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 244 วนั โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายปีตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6,073,818 
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,849,632)
สุทธิ 4,224,186 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (936,166)
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,288,020 

 
รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

หมายเหตุ
ยอดยกมา 2,152,062                 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 2,827,453                 
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 228,954                    
จ่ายช าระหน้ี (984,283)
ยอดคงเหลือ 4,224,186                 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มีดงัน้ี 

บาท

ดอกเบ้ียรอ
ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มูลค่าปัจจุบนั ตดัจ าหน่าย ค่าเช่าขั้นต ่า

ภายใน 1 ปี 936,166                     197,045                     1,133,211                  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,362,545                  544,846                     1,907,391                  
เกิน 5 ปี 1,925,475                  1,107,741                  3,033,216                  
รวม 4,224,186                  1,849,632                  6,073,818                  

 
ผู้เช่า 

บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ดอกเบ้ียจ่ายส าหรับหน้ีสินตามสญัญาเช่า 288,954 
 

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 29,515,096            50,386,169            
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 160,000,000           90,000,000            
รวม 189,515,096           140,386,169           

บาท

 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ร้อยละ

ประเภทสินเช่ือ 2563 2562 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 108                   58                     เงินฝากออมทรัพย์
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 160                   90                     เงินฝากออมทรัพย์
หนงัสือค ้าประกนั 15                     15                     -

วงเงิน 
ล้านบาท
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หลกัประกนั 

บริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 7 และ 8)   

กรรมการบริษทัค ้าประกนัเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุ 5) 

กรรมการบริษัทท าสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยมอบสิทธิในเงินฝากธนาคารของกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ 1,253,847               1,290,127              

เจา้หน้ีอ่ืน
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,246,763               1,023,706              

รวมทั้งหมด 2,500,610               2,313,833              

 

13. หนีสิ้นส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2563 2562

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 14 7,783,418             -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10 936,166                671,696                
รวม 8,719,584             671,696                

บาท
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14. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา

สถาบนัการเงิน 2563 2562 2563 2562 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี

ธนาคารพาณิชย์ -                75,000,000   -                23,300,000   MLR ทุกส้ินเดือน ภายใน 3 ปี ช าระเงินตน้ ร้อยละ 70 ของราคาตาม

สญัญาซ้ือขาย เม่ือมีการปลอดจ านอง

ธนาคารพาณิชย์ 8,000,000     -                7,973,198 -     2 ทุกส้ินเดือน ภายใน 2 ปี งวด 1 - 6  ปลอดช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย

งวด 7 - 23 จ่ายช าระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เดือนละ 0.10 ลา้นบาท

งวด 24     จ่ายช าระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีเหลือ

ธนาคารพาณิชย์ 10,000,000   -                10,050,769 -     2 ทุกส้ินเดือน ภายใน 2 ปี งวด 1 - 6  ปลอดช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย

งวด 7 - 23 จ่ายช าระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เดือนละ 0.57 ลา้นบาท

งวด 24     จ่ายช าระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

ส่วนท่ีเหลือ

มูลหน้ีวงเงิน

ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี
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บาท ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา
สถาบนัการเงิน 2563 2562 2563 2562 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี

ธนาคารพาณิชย์ 2,000,000 -         2,008,434 -     2 ทุกส้ินเดือน ภายใน 2 ปี งวด 1 - 6 ปลอดช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย
งวด 7 - 12 จ่ายช าระดอกเบ้ีย
งวด 13 - 24 จ่ายช าระหน้ีคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เดือนละ 0.17 ลา้นบาท

รวม 20,032,401 23,300,000 
หัก ตน้ทุนทางการเงินรอตดัจ่าย -     (608,710)
สุทธิ 20,032,401 22,691,290 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,783,418) -     
เงนิกู้ ยืมระยะยาว 12,248,983 22,691,290 

มูลหน้ีวงเงิน
ก ากนดการจ่ายช าระหน้ี
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562

ยอดยกมา 22,691,290 116,961,723 

บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม 20,118,505 -     

        ตน้ทนุการกูย้ืม 608,710 -     

หัก จ่ายช าระหน้ีคืน (23,386,104) (94,270,433)

ยอดคงเหลือ 20,032,401 22,691,290 
 

หลกัประกนั 

บริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 7 และ 8)  

กรรมการบริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 5) 

กรรมการบริษทัค ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 5) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ครบก าหนดจ่ายช าระหน้ี
ภายใน 1 ปี 7,783,418 -     
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 12,248,983 22,691,290 

รวม 20,032,401 22,691,290 
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15. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 1,768,729 1,448,181                
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,768,729 1,448,181 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 1,768,729 1,448,181 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

บาท
2563 2562

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
 ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,448,181                  1,145,962                  

ส่วนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 273,771                     265,205                     
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 46,777                       37,014                       

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,768,729                  1,448,181                  

 
ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

ร้อยละ

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 3.23
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 5.00
อตัราการลาออก (ร้อยละ) 1.91 - 22.92

อตัราคิดลดเป็นอตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

อตัราการขึ้นเงินเดือนขึ้นอยูก่บันโยบายของฝ่ายบริหาร 

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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (197,901)          237,637            (168,802)          203,128            
อตัราการข้ึนเงินเดือน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 269,113            (226,366)          212,957            (179,856)          
อตัราการลาออก  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (172,381)          207,961            (134,353)          160,829            

25622563

 

บริษทัแสดงค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

บาท

2563 2562
ตน้ทนุขายและบริการ 79,073 74,468 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,840 15,868 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 224,635 211,883 
รวม 320,548 302,219 

 

 



 

57 

16. ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

เงินสมทบ
ประมาณการ กองทนุนิติ
ค่าซ่อมแซม บคุคลหมู่บา้น รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 64,974 226,528 291,502 
เพ่ิมข้ึน 931,483 870,836 1,802,319 
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (12,146) -     (12,146)
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (169,060) (119,342) (288,402)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 815,251 978,022 1,793,273 

เพ่ิมข้ึน 284,640 120,619 405,259 
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (6,009) -     (6,009)
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (316,093) -     (316,093)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 777,789 1,098,641 1,876,430 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

มูลค่าหุน้
ท่ีตราไว้ จ  านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86.50, 100 3,600,000 311,400,000 3,600,000 360,000,000 

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 619,200,000 -     -     -     

เพ่ิมทนุ 217,200,000 108,600,000 -     -     

ลดทนุ -     -     -     (48,600,000)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50, 86.50 840,000,000 420,000,000 3,600,000 311,400,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86.50, 100 3,600,000 311,400,000 3,600,000 360,000,000 

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 619,200,000 -     -     -     

เพ่ิมทนุ 217,200,000 108,600,000 -     -     

ลดทนุ -     -     -     (48,600,000)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 0.50, 86.50 840,000,000 420,000,000 3,600,000 311,400,000 

2563 2562

 
ผูถื้อหุ้นสามญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

17.1 แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

17.2 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 86.50 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  
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17.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม จ านวนเงิน 311.40 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 420 ล้านบาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่ จ านวน 217.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

บริษทัด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และเพิ่มทุนจดทะเบียน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

17.4 จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 217.20 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก ดงัต่อไปน้ี 

17.4.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจ
ควบคุมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั  และผูมี้อุปการคุณท่ีสร้างประโยชน์ให้กบับริษทัไม่เกินร้อยละ 25 ของ
หุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก อยา่งไรก็ดี สัดส่วนของหุน้ท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณจะตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก 

17.4.2 จดัสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษทัส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 

17.5 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น การ
แต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

17.6 ระหว่างวนัท่ี 16 - 20 ตุลาคม 2563 บริษทัน าหุ้นสามญัจ านวน 217.20 ลา้นหุ้น เปิดให้ประชาชนทัว่ไปจองซ้ือหุ้น 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.60 บาท  

บริษทัรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น จ านวนเงินรวม 130.32 ลา้นบาท (บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้น
เพิ่มทุน จ านวนเงิน  13.93  ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั)  

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 บริษัทด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย ์เพื่อเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม จ านวนเงิน 311.40 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 420 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัไดรั้บช าระเงินเพิ่มทุนหุน้สามญั 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัเพื่อลา้งขาดทุนสะสม โดย
การลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 86.50 บาท จ านวนเงิน 48.60 
ลา้นบาท  

บริษทัด าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 

18. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น
จดทะเบียน บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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19. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

20. รายได้จากสัญญาท ากับลูกค้า 

การจ าแนกรายได้  

บาท

2563 2562
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 92,117,422 142,125,598 

รายไดค้่าเช่า 114,395 169,048 
รายไดอ่ื้น 467,333 218,299 
รวม 581,728 387,347 

รวมทั้งหมด 92,699,150 142,512,945 

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 92,584,755 142,343,897 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง 114,395 169,048 
รวม 92,699,150 142,512,945 

 

21. เงินรับล่วงหน้า 

รายการเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ยอดยกมา 599,860 11,090,000 
เพ่ิมข้ึน 15,261,500 6,898,860 
ลดลง (10,000) (124,000)
รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย (1,654,860) (17,265,000)
ยอดคงเหลือ 14,196,500 599,860 
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เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงซ้ือบา้นพกัอาศยัจากบริษทัและลูกคา้จ่ายช าระค่าบา้นพกัอาศยัทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัจะ
โอนเงินรับล่วงหนา้เป็นรายไดจ้ากการขายเม่ือโอนการควบคุมบา้นพกัอาศยัใหลู้กคา้ 

22. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

บาท

2563 2562
เงินเดือนและค่าแรง 9,258,162               7,891,482               
โครงการผลประโยชนก์ าหนดไว ้ 320,548                  302,219                  
โครงการสมทบเงินก าหนดไว้ 397,005                  265,760                  
อ่ืนๆ 1,059,599               495,500                  
รวม 11,035,314              8,954,961               

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท
2563 2562

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,035,314               8,954,961                 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,585,793                 1,017,136                 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการ 6,508,017                 4,083,029                 
ค่าจดทะเบียนโอนอสงัหาริมทรัพย์ 3,260,841                 5,236,903                 

 

24. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อย
ละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของ
พนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงั
และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต ปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั และจ่ายให้พนกังานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั ในปี 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุน จ านวนเงิน 0.12 ลา้นบาท  
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25. ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
ดอกเบ้ียจ่าย 6,168,283               4,481,220               
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 608,711                  78,165                    
รวม 6,776,994               4,559,385               
หัก ตน้ทนุทางการเงินถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ (63,100)                   (464,642)                 
สุทธิ 6,713,894               4,094,743               

บาท

 

26. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณขึ้นในอัตราท่ีก าหนดโดย
กรมสรรพากรจากก าไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร บริษทับนัทึกภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

บาท

2563 2562
ภาษเีงนิได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ภาษเีงนิได้ปีปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั 2,369,796                  10,088,020                

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลต่างชัว่คราว   (689,630)                    (491,699)                    

รวม 1,680,166                  9,596,321                  
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษแีท้จริง
ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท

อตัราภาษี อตัราภาษี
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 16,612,170     50,309,228   
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,322,434       20 10,061,846   
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 2,820,300       -                
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 41,959           547,704        
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3,814,897)     (521,530)       
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 14 2,369,796       20 10,088,020   
การเพ่ิมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (689,630)        (491,699)       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 1,680,166       19 9,596,321     

2563 2562

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

บาท

2563 2562
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,665,744             882,821                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (93,293)                 -                        
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,572,451             882,821                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดขึ้นในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

บาท

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มกราคม 2562 ก าไร ธนัวาคม 2562 ก าไร (ขาดทนุ) ธนัวาคม 2563

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                     -                     -                     20,470               20,470               

ประมาณการหน้ีสิน 161,930             431,255 593,185             (87,647) 505,538             

เงินรับล่วงหนา้ -                     -                     -                     785,991             785,991             

ประมาณการหน้ีสินประโยชนพ์นกังาน 229,192             60,444               289,636             64,109               353,745             
รวม 391,122             491,699             882,821             782,923             1,665,744          

เงินจ่ายล่วงหนา้ -                     -                     -                     (93,293) (93,293)
รวม -                     -                     -                     (93,293) (93,293)

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
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27. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัส าหรับผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเพื่อ
ใช้ในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก า ไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

บริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ ดงันั้น 
รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

ลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ ่ดงัน้ี 

ราย บาท

2563 2562 2563 2562
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ -                   2 -                   35,130,000      

ลูกคา้รายใหญ่ รายได้

 

28. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไรส าหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ทั้งน้ีไดมี้การปรับจ านวนหุ้น
สามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(ดูหมายเหตุ 17) โดยก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี
ก่อนไดถู้กค านวณขั้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ี
เสนอรายงาน 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

บาท

2563 2562

ก าไรส าหรับปี 14,932,004       40,712,907       

หุ้นสามัญตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 3,600,000         3,600,000         

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ 619,200,000      619,200,000      

เพ่ิมทนุ 42,727,869       -                    
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 665,527,869      622,800,000      

#REF!
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.02                  0.07                  

 

29. ภาระผกูพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

ภาระผูกพนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนัในนามบริษทัเก่ียวกบัภาระผูกพนัตามสัญญา 
ดงัน้ี 

ล้านบาท

2563 2562
หนงัสือค ้าประกนัการจดัสรรท่ีดินใหมี้
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 7.05 7.05 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 1.44 1.44 

รวม 8.49 8.49 
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ข)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญา มีดงัน้ี 

ล้านบาท

2563 2562
อตัราเดือนละ

สญัญาจา้งรักษาความปลอดภยั 0.10 0.08 

มูลค่าคงเหลือ

สญัญาก่อสร้าง 1.50 4.53 
สญัญาจา้งบริการ 1.71 2.98 

 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาท่ีท าใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุน
ของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มขึ้น 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือจากการท่ีคู่สัญญาจะไม่ปฏิบติั
ตามสัญญา บริษัทใช้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงบริษัทพิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว 
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการเขา้ท าสัญญากบัคู่สัญญาท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายอยา่งมีสาระส าคญัจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาเคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงิน
กูย้ืมจากสถาบนั และเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนั บริษทั
จึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์เพือ่บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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บาท

อตัราดอกเบ้ียผนัแปร อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 133,738,146            -                          
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 207,467                   -                          
หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 189,515,096 -     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     110,250,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -     20,032,401 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     4,224,186 

 
บาท

อตัราดอกเบ้ียผนัแปร อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 31,259,255              -                          
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 236,178                   -                          
หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 140,386,169 -     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     55,000,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22,691,290 -     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     2,152,062 

 
ข) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัจะไดรั้บความเสียหายทางการเงินอนัสืบเน่ืองมาจากคู่สัญญา
ของบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีอ่ืน อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงโดยการ
พิจารณาก าหนดวงเงินสินเช่ือใหก้บัลูกคา้หรือคู่สัญญาแต่ละรายอยา่งเหมาะสม และทบทวนฐานะทางการเงินของ
ลูกคา้หรือคู่สัญญาอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือไม่มากนกั 

บริษทัก าหนดนโยบายการค านวณการด้อยค่าของลูกหน้ีการคา้โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้ น ซ่ึงบริษัทจัดท าและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นแล้วอย่างเหมาะสม                
ฝ่ายบริหารความเส่ียงจะสอบทานตวัเลขและขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณอยา่งสม ่าเสมอ 
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ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงบริษทัอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากบริษัทไม่สามารถ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนเพียงพอตามความต้องการและทนัต่อเวลาบริษทั
จะตอ้งน าไปช าระภาระผกูพนัเม่ือครบก าหนด 

ระยะเวลาวนัครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

บาท

มูลค่าตาม

บญัชี เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 133,738,146 133,738,146 -     -     -     -     133,738,146 

ลูกหน้ีอ่ืน 49,765 -     49,765 -     -     -     49,765 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 207,467 -     -     -     -     207,467 207,467 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 189,515,096 -     189,515,096 -     -     -     189,515,096 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,500,610 -     2,500,610 -     -     -     2,500,610 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,250,000 110,250,000 -     -     -     -     110,250,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,032,401 -     7,783,418 12,248,983 -     -     20,032,401 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,224,186 -     936,166 1,362,545 1,925,475 -     4,224,186 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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บาท

 ร้อยละ

อตัรา

ดอกเบ้ีย เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร - 31,259,255 -     -     -     -     31,259,255 

ลูกหน้ีอ่ืน - -     5,413 -     -     -     5,413 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 0.18 -     -     -     -     236,178 236,178 

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.25 -     140,386,169 -     -     -     140,386,169 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -     2,313,833 -     -     -     2,313,833 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 - 4.00 200,180,927 -     -     -     -     200,180,927 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.60 - 4.85 -     -     22,691,290 -     -     22,691,290 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3.92 -     671,696 1,480,366 -     -     2,152,062 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

 
 

ง) มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น มูลค่ายุติธรรม
ประมาณขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงไม่จ าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ านวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่อมูลค่ายติุธรรมประมาณขึ้น  
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31. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

บาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ประมาณการหน้ีสิน -                          1,793,273               1,793,273               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,995,192               (1,793,273)              2,201,919               

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจ้ากการขาย 141,822,883           302,715                  142,125,598           

ตน้ทนุขาย (66,357,913)            (302,715)                 (66,660,628)            

 
 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

32.1 อนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั ดีกรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวนเงิน 10 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ซ่ึงบริษทัถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 99.99 
บริษทัด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2564 
 

32.2 อนุมติัให้บริษทั ดีกรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จ ากัด ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจสถานีบริการน ้ามนัและร้านคา้ภายในสถานี จ านวน 9,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคา 
100 บาท เป็นจ านวนเงิน 999,800 บาท จากผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวถือหุน้สัดส่วนร้อยละ 99.98  
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