
 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  และงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การประมาณการตน้ทุนโครงการ  

• ความเส่ียง  
   บริษทัประกอบกิจการขายบา้นพร้อมท่ีดิน มีโครงการในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ซ่ึง
มีทั้งบา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม โดยบริษทัตอ้งมีการจดัท าประมาณการตน้ทุนโครงการ 
ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าท่ีดิน ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
เพื่อจดัท าประมาณการตน้ทุนโครงการเป็นรายแปลง และใชใ้นการค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือ และการรับรู้
ตน้ทุนขายส าหรับแปลงท่ีโอน โดยประมาณการดงักล่าวมีความซับซ้อนและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก คือ
ประมาณการตน้ทุนการกูย้มื และประมาณการตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ในการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดทั้ งโครงการ และประสบการณ์การก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลางในอดีตโดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการจดัท า และ
ทบทวนประมาณการตน้ทุนโครงการตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเน่ืองจากมีนัยส าคญั
ต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมบริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวนเงิน 113.32 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8) และตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวนเงิน 2,028.61 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 9) รวมเป็นจ านวนเงิน 2,141.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.44 ของสินทรัพยร์วม 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัรับรู้ตน้ทุนขายจ านวนเงิน 1,698.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.18 ของค่าใชจ่้ายรวม 
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• การตอบสนองความเส่ียง  
   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว ขา้พเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริหารถึงการก าหนด
นโยบายและกระบวนการในการจดัท าประมาณการตน้ทุนโครงการ โดยไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้
สมมติฐานและวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณประมาณการตน้ทุนโครงการ และการทบทวนประมาณการ
ตน้ทุนโครงการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเร่ืองการคาดการณ์การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดระยะเวลา
โครงการ เพื่อจดัท าประมาณการตน้ทุนการกูย้ืม และขอ้มูลงานก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจดัท าประมาณการ
ตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดมี้การเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงกบัประมาณการ
ตน้ทุนดงักล่าว และขา้พเจ้าไดใ้ห้ความส าคญักับความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของนโยบายการบญัชี
เก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.18 และ
พบวา่ประมาณการตน้ทุนโครงการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

• ความเส่ียง  
   บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ากการขายบา้นพร้อมท่ีดิน คอนโดมิเนียม และ
ท่ีดินรอพฒันาส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวม 2,503.65 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.55 ของรายได้รวม 
โดยบริษทัมีจ านวนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และสัญญาขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวนมาก  
รวมถึงการให้ส่วนลด โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัต่อการเกิดขึ้น
จริงของรายได ้การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขายว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงก าหนดให้การตรวจสอบรายไดจ้ากการ
ขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ บริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1  

• การตอบสนองความเส่ียง  
   วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ไดใ้ชวิ้ธีสอบถามเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบและท า
ความเขา้ใจระบบรายไดแ้ละการส่งเสริมการขายของโครงการต่างๆ ของบริษทั และทดสอบระบบการควบคุม
ภายในโดยเลือกสุ่มรายการมาทดสอบการควบคุมวา่ไดมี้การปฏิบติัเป็นไปตามการควบคุมท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
เลือกตรวจสอบสัญญาขาย การอนุมติัการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารการ
โอนกรรมสิทธ์ิ และการได้รับช าระเงิน เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริง ความถูกตอ้งของการรับรู้รายได้ตาม
เง่ือนไขของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มีความสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี และตรวจสอบรายไดจ้ากการขายทั้ง
รายการทั้งในระหว่างปีและรายการใกลว้นัส้ินปี รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายการโครงการเพื่อ
ตรวจสอบความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการบนัทึกรายไดใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป และรายการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อประเมินว่า มีการบันทึกรายได้ ท่ีไม่ เกิดขึ้ นจริง หรือไม่  ข้าพเจ้าพบว่าการรับรู้รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นไปตามนโยบายการบญัชีและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน     
   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ี มีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร 
 

 
 

(นางสาวโชติมา กิจศิรกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7318 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



2564 2563 2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 94,055,313.64 64,807,687.65 87,094,281.28 57,071,701.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 11,869,980.39        8,881,813.07          9,911,743.30          7,335,956.16          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                    38,500,000.00        10,000,000.00        

สินคา้คงเหลือ 8 113,324,180.44 124,530,392.81 105,579,593.39 123,560,953.95

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 9 2,028,605,834.07 1,642,013,822.84 2,050,374,115.45 1,642,013,822.84

ท่ีดินรอการพฒันา 10 853,307,125.44 451,635,863.33 853,307,125.44 451,279,252.33

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 35,459,650.00 8,441,050.00 35,459,650.00 8,441,050.00

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 834,597.26 963,838.91 590,378.59 720,343.96

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 3,073,557.14 2,749,372.51 1,656,260.00 2,835,624.29

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,140,530,238.38 2,304,023,841.12 3,182,473,147.45 2,303,258,704.53

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 24,394,920.60 11,019,233.26 24,394,920.60 11,019,233.26

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                    -                    86,864,497.95        86,864,497.95        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 216,603,464.31 221,229,351.66 216,603,464.31 221,229,351.66

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 74,933,328.82 97,654,559.07 43,071,111.73 74,751,098.97

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 8,891,269.06 24,247,777.99 8,891,269.06 13,341,688.05

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 3,668,197.78 4,170,328.59 3,344,366.02 3,989,385.31

ท่ีดินรอการพฒันา 10 846,596,516.40 1,184,981,885.80 774,015,282.32 1,111,930,937.80

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 12,848,145.16 18,930,662.10 10,155,433.98        17,140,248.54        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 3,822,606.03 9,297,664.72 3,329,959.51 9,185,491.93

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,191,758,448.16 1,571,531,463.19 1,170,670,305.48 1,549,451,933.47

รวมสินทรัพย์ 4,332,288,686.54 3,875,555,304.31 4,353,143,452.93 3,852,710,638.00

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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บาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 21 42,974,155.60 3,020,169.34 42,974,155.60 3,020,169.34

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22 495,458,449.21 416,812,791.74 492,425,081.72 410,696,966.48

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,484,230.42        8,560,032.86          18,252,699.46        8,560,032.86          

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 480,304,986.56 259,925,926.39 480,304,986.56 259,925,926.39

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25 5,621,196.05          6,515,216.77          3,542,477.96          3,511,551.38          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5,000,000.00 184,000,000.00 -                    179,000,000.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5 -                    2,500,000.00 -                    -                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,089,734.25          -                    -                    -                    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,048,932,752.09 881,334,137.10 1,037,499,401.30 864,714,646.45

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               23 105,344,979.96 163,386,538.92 105,344,979.96 163,386,538.92

หุน้กู้ 24 149,744,998.00 -                    149,744,998.00 -                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 25 6,229,167.17 17,559,121.35 6,003,885.33 9,524,867.10

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 26 53,873,713.77 60,001,513.03 51,512,175.67 57,894,317.71

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 27 21,126,914.64 20,294,313.97 21,126,914.64 20,294,313.97

ประมาณการหน้ีสินจากการซ้ือโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ 28 53,303,040.00 36,806,740.00 51,439,950.00 33,498,150.00

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 16,937,063.22 9,220,253.22 17,370,063.22 9,220,253.22

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 406,559,876.76 307,268,480.49 402,542,966.82 293,818,440.92

รวมหน้ีสิน 1,455,492,628.85 1,188,602,617.59 1,440,042,368.12 1,158,533,087.37

- 8 -

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,245,284,305 หุน้

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 1,245,283,691 หุน้

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 31 95,060,000.00 81,560,000.00 95,060,000.00 81,560,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 968,326,584.06 780,306,836.20 995,227,393.81 789,803,859.63

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ -                    -                    -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,886,200,275.06 2,684,680,527.20 2,913,101,084.81 2,694,177,550.63

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (9,404,217.37) 2,272,159.52          -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,876,796,057.69 2,686,952,686.72 2,913,101,084.81 2,694,177,550.63

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,332,288,686.54 3,875,555,304.31 4,353,143,452.93 3,852,710,638.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บาท

- 9 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขาย 2,503,647,878.66       1,769,077,898.00    2,503,647,878.66  1,769,077,898.00    

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 27,214,796.83            14,023,009.99         15,231,085.18        8,446,895.06           

รายไดอ่ื้น 9,607,155.88              10,098,871.20         9,497,307.91          9,979,206.56           

รวมรายได้ 2,540,469,831.37       1,793,199,779.19    2,528,376,271.75  1,787,503,999.62    

ค่าใชจ่้าย 5

ตน้ทุนขาย 1,698,928,386.76       1,212,000,778.39    1,703,442,909.04  1,212,000,778.39    

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 46,592,611.32            26,817,600.92         19,984,720.68        15,831,793.77         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 217,443,911.93          161,614,531.33       217,623,911.93      161,614,531.33       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 238,379,383.86          222,148,224.45       223,013,243.72      216,337,214.47       

รวมค่าใชจ่้าย 2,201,344,293.87       1,622,581,135.09    2,164,064,785.37  1,605,784,317.96    

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 339,125,537.50          170,618,644.10       364,311,486.38      181,719,681.66       

ตน้ทุนทางการเงิน 36 16,363,405.62            29,268,153.62         15,789,115.14        28,788,496.93         

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 322,762,131.88          141,350,490.48       348,522,371.24      152,931,184.73       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 30 82,506,579.73            30,774,205.40         79,150,619.83        30,843,046.39         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 240,255,552.15          110,576,285.08       269,371,751.41      122,088,138.34       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (600,833.54) 1,922,371.99 (636,869.59) 2,136,055.28 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                        -                     -                    -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (600,833.54) 1,922,371.99           (636,869.59) 2,136,055.28 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 239,654,718.61          112,498,657.07       268,734,881.82      124,224,193.62       

หมายเหตุ

- 10 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 251,931,929.04          115,278,400.21       269,371,751.41      122,088,138.34       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (11,676,376.89) (4,702,115.12) -                    -                     

240,255,552.15          110,576,285.09       269,371,751.41      122,088,138.34       

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 251,331,095.50          117,200,772.19       268,734,881.82      124,224,193.62       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (11,676,376.89) (4,702,115.12) -                    -                     

239,654,718.61          112,498,657.07       268,734,881.82      124,224,193.62       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ 37

บริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.202                           0.093                        0.216                      0.098                        

หมายเหตุ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 11 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ  านาจ
ท่ีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,245,283,691.00 577,530,000.00   75,360,000.00     669,306,064.01        -                ############## 4,474,199.64       2,571,953,954.65 
รับช าระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย -                  -                 -                 -                       -                -                  2,500,075.00       2,500,075.00         
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 31 -                  -                 6,200,000.00       (6,200,000.00) -                -                  -                 -                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                  -                 -                 115,278,400.20        -                115,278,400.20   (4,702,115.12) 110,576,285.08    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                 -                 1,922,371.99            -                1,922,371.99        -                 1,922,371.99         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -                 -                 117,200,772.19        -                117,200,772.19   (4,702,115.12) 112,498,657.07    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,245,283,691.00 577,530,000.00   81,560,000.00     780,306,836.20        -                ############## 2,272,159.52 2,686,952,686.72 
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 31 -                  -                 13,500,000.00     (13,500,000.00) -                -                  -                 -                   
จ่ายปันผล -                  -                 -                 (49,811,347.64) -                (49,811,347.64) -                 (49,811,347.64)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                  -                 -                 251,931,929.04        -                251,931,929.04   (11,676,376.89) 240,255,552.15    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                  -                 -                 (600,833.54) -                (600,833.54) -                 (600,833.54)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -                 -                 251,331,095.50        -                251,331,095.50   (11,676,376.89) 239,654,718.61    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,245,283,691.00 577,530,000.00   95,060,000.00     968,326,584.06        -                ############## (9,404,217.37) 2,876,796,057.69 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

- 12 -

หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

บาท
งบการเงินรวม 

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,245,283,691.00      577,530,000.00          75,360,000.00            671,779,666.01          -                  2,569,953,357.01      
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 31          -                        -                        6,200,000.00              (6,200,000.00) -                  -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        122,088,138.34          -                  122,088,138.34          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        2,136,055.28 -                  2,136,055.28 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        124,224,193.62          -                  124,224,193.62          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,245,283,691.00      577,530,000.00          81,560,000.00            789,803,859.63          -                  2,694,177,550.63      
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 31          -                        -                        13,500,000.00            (13,500,000.00) -                  -                        
จ่ายปันผล -                        -                        -                        (49,811,347.64) -                  (49,811,347.64)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        269,371,751.41          -                  269,371,751.41          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        (636,869.59) -                  (636,869.59)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        268,734,881.82 -                  268,734,881.82 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,245,283,691.00      577,530,000.00          95,060,000.00            995,227,393.81          -                  2,913,101,084.81      

ก าไรสะสม
หมายเหตุ

- 13 -
บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 240,255,552.15    110,576,285.09    269,371,751.41    122,088,138.35   
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 82,506,579.73      30,774,205.40      79,150,619.83      30,843,046.38     
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 16,318,807.62      29,268,153.62      15,744,517.13      28,788,496.93     
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 44,598.00             -                  44,598.00             -                  
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการบริจาคท่ีดิน 11,398,656.00      -                  11,398,656.00      -                  
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการลดค่าเช่าจ่าย 67,906.83             -                  -                  -                  
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีจากการด าเนินงานอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,988,167.32) (1,773,757.00) (2,575,787.14) (139,998.79)
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,982,419.74 47,526,006.93 17,757,567.93 48,421,751.87 
การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (160,351,988.90) 338,349,952.24 (182,298,420.95) 338,349,952.24 
การปรับปรุงดว้ยท่ีดินรอการพฒันา (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (222,884,302.08) (40,481,250.00) (223,710,627.00) (40,481,250.00)
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์
สิทธิการใช ้(กลบัรายการ) 2,104,941.32 -                  -                  -                  

การปรับปรุงดว้ยเงินมดัจ าค่าท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (27,018,600.00) (8,441,050.00) (27,018,600.00) (8,441,050.00)
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (17,315,043.97) (106,405.20) (14,958,316.21) (1,169,718.24)
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการไม่ขอคืน
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,123,713.28 -                  5,118,178.04 -                  

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 77,264,586.20 165,876,648.68 80,304,365.89 164,138,684.14 

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,907,613.61        6,170,185.44        8,149,810.00        5,270,016.00        
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจ าหน่าย 32,488,806.93 24,768,346.05 24,348,325.28 21,786,485.44 
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 223,792.63           -                  223,792.63           -                  
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังาน  (กลบัรายการ) 3,117,138.28        3,394,151.79        2,963,913.07        3,241,838.61        

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน
ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (กลบัรายการ) 3,201,704.67        3,768,680.46        3,201,704.67        3,768,680.46        

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (492.70) (1,644.19) (492.70) (1,644.19)
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน (432,668.00) 13,249,258.24      (94,073.24) 13,249,260.24     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 63,015,554.02      722,917,767.55    67,121,482.64      729,712,689.44   
ดอกเบ้ียรับ (435,420.18) -                  (1,336,721.62) -                  
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (49,508,909.48) (27,042,510.66) (45,336,290.51) (27,033,751.91)
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 105,430.98 -                  1,234,125.73 -                  
เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                  (32,623.23) -                  -                  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (10,885,466.66) (6,705,163.70) (10,885,466.66) (6,705,163.70)
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (2,369,104.00) -                  (2,369,104.00) -                  
หน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (12,653,700.00) (5,934,000.00) (11,208,200.00) (5,700,000.00)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (12,731,615.32) 683,203,469.96 (2,780,174.42) 690,273,773.83 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 129,734.35 (7,956.21) 130,458.07 (6,282.34)
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (13,375,687.34) 2,801,617.64 (13,375,687.34) 2,801,617.64 
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  7,000,000.00        -                  
เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (35,500,000.00) (10,000,000.00)
เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (7,500,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,328,527.74) (19,507,495.15) (6,537,968.67) (3,466,259.97)
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (5,341,979.29) (36,733,912.57) (5,341,979.29) (36,733,912.57)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 558,260.00 70,000.00 558,260.00 70,000.00 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (420,951.70) (370,874.80) (204,701.70) (284,424.80)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (37,779,151.72) (53,748,621.09) (53,271,618.93) (55,119,262.04)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 39,953,986.26 (303,850,138.93) 39,953,986.26 (303,850,138.93)

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (7,503,644.56) (5,659,845.92) (4,047,644.56) (3,774,105.92)
เงินสดรับช าระค่าหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  2,500,075.00        -                  -                  
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  5,000,000.00        -                  -                  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (179,000,000.00) (40,000,000.00) (179,000,000.00) (40,000,000.00)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืกรรมการ (2,500,000.00) -                  -                  -                  
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 881,628,998.41 440,679,925.58    881,628,998.41 440,679,925.58 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (719,291,497.20) (639,484,626.45) (719,291,497.20) (639,484,630.44)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 150,000,000.00 -                  150,000,000.00 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (255,002.00) -                  (255,002.00) -                  
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (33,463,100.24) (51,042,506.79) (33,103,119.64) (50,848,487.62)
จ่ายเงินปันผลจ่าย (49,811,347.64) -                  (49,811,347.64) -                  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 79,758,393.03 (591,857,117.51) 86,074,373.63 (597,277,437.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 29,247,625.99 37,597,731.36 30,022,580.28 37,877,074.46     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 64,807,687.65 27,209,956.29 57,071,701.00 19,194,626.54 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 94,055,313.64 64,807,687.65 87,094,281.28 57,071,701.00 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 594,000.00           724,000.00           384,000.00           609,000.00           
   เงินฝากธนาคาร 93,461,313.64      64,083,687.65      86,710,281.28      56,462,701.00     

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 94,055,313.64      64,807,687.65      87,094,281.28      57,071,701.00     

2) ใน ปี 2564 และ 2563 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวน 18.33 ลา้นบาท และ 27.91 ลา้นบาท เขา้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินรอการพฒันา
3) ในปี 2563 บริษทัไดโ้อนเงินมดัจ าเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จ านวน 1.48 ลา้นบาท 
4) ในปี 2563 บริษทัซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังานโดยท าสญัญาเช่าการเงินและซ้ือจ านวน 2.18 ลา้นบาท 
5) ในปี 2563 บริษทัไดโ้อนส านกังานขายจากท่ีดินรอการพฒันามารวมในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ  านวน 8.75 ลา้นบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

(ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
  บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

จ ำกัด มำเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกำยน 2546 และไดแ้กไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  
 บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

  เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี  17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม .26 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวดั
ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 

(ข) ลกัษณะธุรกิจ 
  บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบำ้นส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บำ้น และ
ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพและดูแลผูสู้งอำย ุเป็นตน้ 

(ค) ช่ือบริษทัใหญ่ 
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกัด สัดส่วนกำรถือหุ้น     

ร้อยละ 51.00 
 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีกำร

แพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ เศรษฐกิจยังมีกำรชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และท ำกำร
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง  
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบทางการเงินรวมและการด าเนินงาน 
 2.1 งบกำรเงินรวมน้ีได้รวมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อยท่ีบริษทั 

เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 

และทำงออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

          2564  2563   

บริษทัย่อย      

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั 100  100  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 100  100  บริหำรงำนหมู่บำ้น 

บริษทัยอ่ยทำงออ้ม - ถือโดย      

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั      

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั 60  60  ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพและดูแลผูสู้งอำยุ 

 
 2.2 สินทรัพยแ์ละรำยไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมคิดเป็นจ ำนวนประมำณร้อยละ ดงัน้ี : 

 อตัรำร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยูใ่นงบ

แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม 

 อตัรำร้อยละของยอดรำยไดข้อง

บริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ย        

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 2.23  2.37  0.14  0.17 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 0.06  0.05  0.22  4.28 

บริษทัย่อยทำงออ้ม - ถือโดย         

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั        

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั 0.66  1.30  0.56  4.44 

 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบกำรเงินรวมจดัท ำขึ้น โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
  เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 2.7 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ส่วน
ท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 

   งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรไดท้ ำ
ขึ้นตำมแบบก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

   งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยเกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 
 

 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั  
   ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

   กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีปัจจุบนั 

 
 3.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
     สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ 

และไดล้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

   ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษัทย่อยประเมินแลว้เช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 4.1 กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
  รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย ์

   รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัมีกำรส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิในสินคำ้
ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบบำ้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั รำยได้
จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์สดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับบำ้นพร้อมท่ีดินหรือ
หน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยัท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลด 

 
  กำรจ่ำยช ำระค่ำใชจ่้ำยแทนลูกคำ้ 
   บริษทัจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนหรือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงนิติบุคคล โดยจ่ำยแทน

ลูกคำ้เม่ือลูกคำ้จดทะเบียนโอนบำ้นหรือหน่วยในอำคำรชุดพกัอำศยั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัพิจำรณำ
วำ่รำยกำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้ลูกคำ้ ดงันั้นจึงบนัทึกรำยกำรดงักล่ำวหักจำกมูลค่ำรำยได้
ในสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้จำกเดิมท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 

 
   เงินค่ำงวดส่วนท่ีเก็บก่อนกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น

เจำ้ของใหก้บัผูซ้ื้อจะบนัทึกเป็นค่ำงวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได ้
   ตน้ทุนขำยจะค ำนวณตำมตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมำณกำรวำ่จะเกิดขึ้นจริงของโครงกำร อย่ำงไร

ก็ดีตน้ทุนขำยจะถูกปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีท่ีปัจจยัตน้ทุนจริงเปล่ียนไปอย่ำงเป็น
นยัส ำคญั 

   ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยท่ีดิน บำ้นพร้อมท่ีดินและตน้ทุนจำกกำรขำยอำคำรชุด บริษทัได้
ท ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินทั้งหมดตำมเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขำย 

   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงบันทึกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้ตลอดช่วงเวลำหน่ึงโดยวิธี
อตัรำส่วนของตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนทั้งส้ิน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น เงินค่ำงวดท่ีเก็บไดเ้กินกวำ่อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จจะบนัทึกเป็น
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีกำรคำ้ 

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรำยไดค้่ำบริหำรหมู่บำ้นเม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำของสัญญำ 
   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรำยไดค้่ำบริกำร ค่ำหอ้งพกัโดยจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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 4.2  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
            กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็น

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

   ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ ำได้
สองประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

   กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
กำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็
ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร 

   กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธีโดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีนั้น 
- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำร กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ
ครองสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็น
กำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น กำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือ
ขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่
เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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- สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน เม่ือ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

 
       กำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรทุนต้องแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และ

บนัทึกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมเขำ้ก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทรำยกำรของตรำสำรทุนนั้น 

 
  กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หัก

ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ในกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย
ค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดั
จ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

 
  กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ

สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุม
ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

 
   หน้ีสินทำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของ

หน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำร
เปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำง
กนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 
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  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำ

ทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำง
กำรเงิน ประเมินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อย
ใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ส ำหรับลูกหน้ี
กำรค้ำ บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีกำรคำ้และสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

 
  กำรหกักลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิใน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวน
เงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระ
หน้ีสินพร้อมกนั 

 
 4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   

   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรและเงินสดในมือและเงินทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีจะครบ
ก ำหนดภำยใน 3 เดือนขำ้งหนำ้ โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

 
 4.4 สินคำ้คงเหลือ 

   สินค้ำคงเหลือ ได้แก่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิจะได้รับ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำ
ก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มื และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร 

   สินคำ้เพื่อบริกำรคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีไดรั้บ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 

   วสัดุก่อสร้ำงคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีได้รับ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้
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 4.5 ตน้ทนุกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำรพฒันำ 
   ตน้ทุนกำรพฒันำที่ดิน แสดงในรำคำทุน รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรได้มำซ่ึงที่ดิน

ค่ำพฒันำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้ืมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร 
   ท่ีดินรอกำรพฒันำเป็นท่ีดินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยมีควำมตั้งใจท่ีจะถือไวเ้พื่อประโยชน์ใน

อนำคต รำคำทุนประกอบด้วย ค่ำท่ีดินและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้มำซ่ึงท่ีดิน รวมทั้ ง
ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดในระหวำ่งกำรพฒันำท่ีดิน เฉพำะในขณะท่ีมีกำรพฒันำท่ีดินนั้น  

   ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินและท่ีดินรอกำรพฒันำ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 

 
 4.6 ตน้ทุนกำรกูย้มื 

   ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยห์รือพฒันำโครงกำรท่ีตอ้งใช้
ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์
จนกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์หรือเม่ือกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินหรือ
หยุดชะงกัลงจนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำต่อไป ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืน ๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น ๆ 

 
   ส ำหรับเงินกู้ท่ีกู ้มำโดยมีวตัถุประสงค์เฉพำะเพื่อพัฒนำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยดังกล่ำว

ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ำยจริงหักดว้ยรำยได้จำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว ส่วนเงินท่ีกูม้ำ
เพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปดอกเบ้ียจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นดว้ยอตัรำกำรตั้งขึ้น
เป็นทุน อตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของตน้ทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีท่ีไม่
รวมตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ 

 
 4.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   บริษทัย่อย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
 4.8 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

    อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน รำคำทุนประกอบด้วยตน้ทุนในกำรได้มำซ่ึงท่ีดิน ค่ำพฒันำ
ท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มืและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง 

   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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   ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ 
   ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประเภทอำคำรพกัอำศยัให้เช่ำค ำนวณจำก

รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 
อำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ 30  ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5  ปี 

   ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 

 4.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

   
   ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
อำคำร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 5  ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น 

   ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์

รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

 
  



- 26 - 
 

 

 4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยกุำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตัด

จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจำกวนัท่ี
อยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่ำลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10  ปี 
  
 4.11  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์
อ่ืนทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

   ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลด
ก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและ
ควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ 

   ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัและบริษทัย่อยใช้แบบจ ำลองกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีระมัดระวงัท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย์ และสำมำรถสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น
ผูซ้ื้อกับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
เพิ่มขึ้นในภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
หรือค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 



- 27 - 
 

 

4.12  สัญญำเช่ำ 
 ณ วัน เร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอำยสุัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำเช่ำ
หรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ของสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำย
อำยุสัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิ
เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี
พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 
 

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดขึ้น และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
  รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 
  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรจ่ำยช ำระ
คงท่ี (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) และจ ำนวนเงินท่ี
คำดว่ำผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำยงั
รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิกำรเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำ
แสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  
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  บริษัทและบริษัทย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถก ำหนดได ้ทั้งน้ีอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิม่อำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบำลปรับดว้ยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแล้ว นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ) 
และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
 บริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรง
ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
4.13  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงใน
รำคำทุน 

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังำน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน

จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 
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  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย

แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

   กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำร
ประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใช้
ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำ
กำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 4.15 ก ำไรต่อหุน้ 

   ก ำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษทัเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกและเรียกช ำระแล้วใน
ระหวำ่งปี 

 
4.16 ภำษีเงินได ้
  ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
  ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัย่อยอีกสองแห่งบนัทึกภำษีเงินได้ (ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณ
ตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ 20% ของก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได ้
หลงัจำกปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและ
หกัออกดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
  นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัค ำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดโ้ดยใช้เกณฑ์กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย 
ให้เป็นไปตำมประมวลรัษฎำกรก ำหนดและตำมค ำสั่งกรมสรรพำกร เร่ืองกำรค ำนวณก ำไรและเงิน
ไดสุ้ทธิส ำหรับกิจกำรขำยอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งจะแตกต่ำงไปจำกหลกักำรบญัชีท่ีเลือกปฏิบติัในบำง
กรณีไดแ้ก่กำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขำย ดอกเบ้ียจ่ำย และค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
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  บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภำษีเงินได ้(ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีท่ีก ำหนดโดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี อตัรำภำษีเงิน
ไดเ้ป็นดงัน้ี 

      อตัรำภำษี   
ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได ้(บำท)    
1 - 300,000 ยกเวน้   
300,001 - 3,000,000 15%   
มำกกวำ่ 3,000,000 20%   

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดท่ี
บริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษี
เงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

   สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนั 
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   4.17 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 
 4.18 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีจะส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 4.18.1 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นและรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้น 
   บริษทัและบริษทัย่อยประมำณกำรตน้ทุนงำนปลูกสร้ำงของแต่ละโครงกำรและรับจำ้ง

ปลูกสร้ำงบำ้น จำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุ
ก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ย ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
และตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภคท่ีตอ้งใชใ้นงำนโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นจนเสร็จ ประกอบกบั
กำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 
บริษทัและบริษทัย่อยจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ี
ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 
 4.18.2 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง 

   บริษทัย่อยรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้นให้แก่บริษทัใหญ่โดยอำ้งอิงกบัอตัรำส่วนของตน้ทุนท่ี
เกิดขึ้นแลว้จนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนทั้งส้ิน เม่ือกิจกำรสำมำรถประมำณตน้ทุน
งำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ โดยวิศวกรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในกำรประมำณกำรตน้ทุนงำนก่อสร้ำงโดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจำกวิศวกร 
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 4.18.3 ประมำณกำรผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นและรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้น 
   ในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลย

พินิจและขอ้มูลต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำร
รับประกนัผลงำนและกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกงำนปลูกสร้ำงบำ้นตำมสัญญำ โดย
อำศยักำรประเมินสถำนะของโครงกำร กำรวิเครำะห์ขอ้มูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริงและ
ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำง
กนัอำจมีผลต่อจ ำนวนประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้น 

 
 4.18.4 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำรพฒันำ 
  ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

   ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือม
คุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผ่ือกำรลดลงของ
มูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้ัวขอ้
ตน้ทุนขำยและบริกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 
  ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำรพฒันำ 
   บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรลดลงของมูลค่ำตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอ

กำรพัฒนำ เม่ือพบว่ำโครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำปรับลดมูลค่ำของตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำรพฒันำเท่ำกับมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนสุทธิ  

 
 4.18.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้น 

   บริษทัประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้น โดยใช้อตัรำตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดและใชมู้ลค่ำประมำณกำรของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรค ำนวณ โดยบนัทึก
รับรู้หน้ีสินตำมสัดส่วนพื้นท่ีท่ีมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 

 
 4.18.6 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน 
กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่
นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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 4.18.7 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและค่ำเส่ือมรำคำ 
   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง

ท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

   นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

  
 4.18.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำเส่ือมรำคำ/
  ค่ำตดัจ ำหน่ำย  

   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และค่ำตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำร และอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้น
เกิดขึ้น 

   นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำร
น้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยใน
อนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  4.18.9 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
   บริษทัและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ใน
กำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัด
บญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 

 
  4.18.10 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
   หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำ
คิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน เป็นตน้ 
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  4.18.11 ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระมำณกำรมูลค่ำจ่ำยซ้ือท่ีดินโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์โดย

ฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรจำกมูลค่ำจ่ำยซ้ือท่ีดินจำกลูกคำ้เดิมของโครงกำรในอดีต 
 

  4.18.12  กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  
   บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญำเช่ำ 

โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะ
ใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดย
พิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำง
เศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในกำรใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมี
ผล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี
มีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีจะใช้
สิทธิเลือก 

 
  4.18.13 อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 
   บริษทัและบริษทัย่อยไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้นจึง

ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำ โดยอตัรำเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำยในกำร
กู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ใน
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ีคล้ำยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกู้ยืมและหลักประกันท่ี
คลำ้ยคลึง  
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5. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
  บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดขึ้นจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลต้ีิ ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยัพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไอแคร์ เวล แนส  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณสมเชำว ์ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

คุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

รศ. ไตรรัตน์ จำรุทศัน์  ไทย  เป็นกรรมกำร 

ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร  ไทย  เป็นกรรมกำร 

คุณวรกำร เทพเฉลิม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

คุณวิกรม ศรีประทกัษ ์  ไทย  เป็นกรรมกำร 
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  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2564  2563  2564  2563 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ้ื่นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 70,000 บำทต่อเดือน  -  -  915  - 
 บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  60  60 
 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนสจ ำกดั อตัรำ 148,500 บำทต่อเดือน 

อตัรำ 495,000 บำทต่อเดือน 
(ปี 2563 : อตัรำ 297,160 บำท ต่อเดือน) 

 -  -  7,429  3,120 

รำยไดอ้ื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 1,402 บำทต่อเดือน  -  -  17  17 
 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั ไฟฟ้ำ 5 บำทตอ่ยนิูต 

ประปำ 17 บำทต่อยนิูต 
 -  -  1,048  757 

รำยไดค้่ำเช่ำเฟอร์นิเจอร์          
 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั อตัรำ 12,075 บำทต่อเดือน และอตัรำ 

51,402 บำทต่อเดือน 
(ปี 2563 : อตัรำ 24,150 บำท ต่อเดือน) 

 -  -  737  290 

รำยไดด้อกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85  -  -  151  - 
 บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50  -  -  57  - 
 บริษทั ศริิอรุณ เวลเนส จ ำกดั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50  -  -  988  39 
          
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  168,272  - 
          
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ขั้นต ่ำ 45,000 บำท / โครงกำร  -  -  2,538  2,641 
          
ค่ำสินคำ้โปรโมชัน่-ส่งเสริมกำรขำย          
 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  180  - 
          
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ้ื่น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  210  750  210  750 
 อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  52,910  130,783  52,401  130,783 
          
ซ้ือสินทรัพย ์          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  1,224  -  -  - 
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  4,317  -  -  - 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2564  2563  2564  2563 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำตลำด  150,161  46,915  57,569  46,085 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด  2,839  326  483  326 
          
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  เดือนละ 55,000 บำท  660  660  660  660 
          
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  รำคำตลำด  10  200  10  200 
          
ดอกเบ้ียจ่ำย-เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ตอ่ปี  56  72  -  - 
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 

0.50 - 0.75 ต่อปี (2563 : อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 5.75 ต่อปี) 

 3,104  10,026  2,879  10,026 

          
ดอกเบ้ียจ่ำย-หุ้นกู ้          
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ตอ่ปี  2,967  -  2,967  - 
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  108  -  108  - 
 คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  22  -  22  - 
 รศ.ไตรรัตน์  จำรุทศัน์ อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  43  -  43  - 
 ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  22  -  22  - 
 คุณวรกำร  เทพเฉลิม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  22  -  22  - 
 คุณวิกรม  ศรีประทกัษ ์ อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี  65  -  65  - 

  

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  -  -  15,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  15,000  - 

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนสจ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  10,000  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  -  -  18,000  10,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  (7,000)  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  21,000  10,000 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

 - บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  -  -  2,500  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  2,500  - 

คำ่เช่ำคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  804  - 

ค่ำบริกำรไฟฟ้ำประปำคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  154  78 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  80  39 
 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั  -  -  62  - 
   -  -  142  39 

เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิตี้  ลีฟวิ่ง แมเนจเมน้ จ ำกดั  -  -  24  306 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ทจ์ ำกดั  -  -  37,528  - 
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  -  323 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั  240  35  60  35 
 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั  46,699  12,174  13,215  11,286 
 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั  4,585  14,363  4,533  14,363 
 - บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั   -  75  -  75 
 - บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  -  660  -  660 
 - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไอแคร์ เวลเนส  49  -  -  - 
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  37  82  37  82 
 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  31  39  31  39 
   51,641  27,428  55,428  27,169 

          
เงินประกนัผลงำนจำกผูรั้บเหมำ         
 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั  -  -  7,056  - 
 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั  9,371  15,164  9,372  15,164 
   9,371  15,164  16,428  15,164 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  184,000  219,000  179,000  219,000 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  -  5,000  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  (179,000)  (40,000)  (179,000)  (40,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  5,000  184,000  -  179,000 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  2,500  2,500  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  (2,500)  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  2,500  -  - 

เงินค ้ำประกนัตำมสัญญำเช่ำ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  433  - 

เงินประกนักำรเช่ำ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  51  - 

หุ้นกู ้         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  137,000  -  137,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  137,000  -  137,000  - 

 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  5,000  -  5,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  5,000  -  5,000  - 

 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  1,000  -  1,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  1,000  -  1,000  - 

 - รศ.ไตรรัตน์  จำรุทศัน์         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  2,000  -  2,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  2,000  -  2,000  - 

 - ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  1,000  -  1,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  1,000  -  1,000  - 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563  ธนัวำคม 2564  ธนัวำคม 2563 

 - คุณวรกำร  เทพเฉลิม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  1,000  -  1,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  1,000  -  1,000  - 

 - คุณวิกรม  ศรีประทกัษ์         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  3,000  -  3,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  3,000  -  3,000  - 

 - รวมทั้งหมด         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพิ่มระหว่ำงปี  150,000  -  150,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงปี  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  150,000  -  150,000  - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย          
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกดั  1,311  2,024  1,292  2,024 
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  47  -  47  - 
 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  9  -  9  - 
 - รศ.ไตรรัตน ์ จำรุทศัน์  19  -  19  - 
 - ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  9  -  9  - 
 - คณุวรกำร  เทพเฉลิม  9  -  9  - 
 - คุณวิกรม  ศรีประทกัษ ์  28  -  28  - 
   1,432  2,024  1,413  2,024 

 
 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำรและจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียน
ของบริษทั และจ่ำยช ำระเงินกูย้มืของบริษทั  
 
 เงินกูย้มืกรรมกำรและจำกบริษทัท่ีเก่ียวของกนัเป็นกำรกูย้มืระยะสั้นโดยออกเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งิน และ
ก ำหนดจ่ำยช ำระเม่ือทวงถำม 

 
ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  บริษทัไดใ้ห้สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อ
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท 
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 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวุโส 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
ผูบ้ริหำร    
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,373  51,853 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 858  937 
 รวม 48,231  52,790 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ 593  724  383  609 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 24,032  11,497  19,029  3,895 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 69,430  52,587  67,682  52,568 
      รวม 94,055  64,808  87,094  57,072 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  -  - 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
 ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  288  -  - 
   รำยไดค้ำ้งรับ 131  362  1,089  355 
   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 894  1,142  -  197 
   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  6,365  5,192  6,319  5,185 
   เงินทดรองจ่ำย 1,601  951  1,505  661 
   ลูกหน้ีอ่ืน 4,470  2,538  2,590  2,529 
   รวมลูกหน้ีอ่ืน 13,461  10,473  11,503  8,927 
   หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต

ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 
 

(1,591) 
  

(1,591) 
  

(1,591) 
  

(1,591) 
   ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,870  8,882  9,912  7,336 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี        
   หมุนเวียนอ่ืน 11,870  8,882  9,912  7,336 

 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ยอดตน้ปี 1,591  1,591 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินปี 1,591  1,591 
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8. สินค้าคงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
รำคำทุนบำ้นและคอนโดมิเนียม         
 สร้ำงเสร็จ 114,163  131,920  114,163  131,920 
สินคำ้เพื่อบริกำร 143  139  -  - 
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง 7,601  830  -  - 
 รวม 121,907  132,889  114,163  131,920 
หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง    (8,583)  (8,359)  (8,583)  (8,359) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 113,324  124,530  105,580  123,561 

 
 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564   2563 
ยอดตน้ปี 8,359  8,359 
เพิม่ขึ้น 224  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินปี 8,583  8,359 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ัญญำแลว้ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 36  114.16  39  131.92 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตส์ัญญำ        
 จะซ้ือจะขำยแลว้ -  -  (2)  (7.28) 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 36  114.16  37  124.64 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินค้ำคงเหลือของบริษทับำงส่วนจ ำนวน 54.20 ลำ้นบำท และ 

67.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 
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9. ต้นทุนการพฒันาท่ีดิน 
  9.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดขึ้นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน         3,127,109   2,456,010  3,127,109  2,456,010 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค         1,177,988   801,809  1,177,988  801,809 
บำ้นระหว่ำงปลูกสร้ำง         5,785,020   4,086,309  5,806,788  4,086,309 
ดอกเบ้ียคดิเขำ้ตน้ทุน            495,775   438,071  495,775  438,071 
 รวม       10,585,892   7,782,199  10,607,660  7,782,199 
หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (114,163)  (131,920)  (114,163)  (131,920) 
 โอนไปตน้ทุนขำยสะสม (8,443,123)  (6,008,265)  (8,443,123)  (6,008,265) 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน - สุทธิ 2,028,606  1,642,014  2,050,374  1,642,014 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินในโครงกำรของบริษทั

ส่วนใหญ่ไดน้ ำไปค ้ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วน
หน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 20.14 ลำ้นบำท และ 22.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
กำรพฒันำท่ีดินโดยมีอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 4.85 และร้อยละ 
5.32 ตำมล ำดบั 

 
 9.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู ่

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ตน้ปี 20  19 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ 3  1 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ (2)  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีโอนไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ส้ินปี 21  20 
ยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู่ (ลำ้นบำท) 15,215.23  12,413.56 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้ ำสัญญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 12,034.99  9,725.39 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู่ 79.10  78.34 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรพฒันำโครงกำรในส่วน

ของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 78.26 ลำ้นบำท และ 89.22 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 
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10. ท่ีดินรอการพฒันา 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำ  1,636,618  1,673,191  1,563,210  1,599,783 
บวก ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงปี  252,861  52,456  252,861  52,456 
บวก รับโอนมำจำกตน้ทุนพฒันำท่ีดิน  1,164  27,906  1,164  27,906 
บวก รับโอนมำจำกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 17,164  -  17,164  - 
         รวม 1,907,807  1,753,553  1,834,399  1,680,145 
หกั ขำยในระหว่ำงปี  (12,226)  -  (11,399)  - 
หกั โอนออกเขำ้ตน้ทุนพฒันำท่ีดิน  (195,677)  (108,190)  (195,677)  (108,190) 
หกั โอนออกเขำ้ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ -  (8,745)  -  (8,745) 
ยอดคงเหลือ 1,699,904  1,636,618  1,627,323  1,563,210 

        
ท่ีดินรอกำรพฒันำ        
 หมุนเวียน 853,307  451,636  853,307  451,279 
 ไม่หมุนเวียน 846,597  1,184,982  774,016  1,111,931 
 1,699,904  1,636,618  1,627,323  1,563,210 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำส่วนใหญ่ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืม

ระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 
 
11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน  245  244  -  - 
เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน  5  135  5  135 
กองทุนเปิดไทยพำณิชยส์ะสมทรัพย ์        
   ตรำสำรหน้ี   585  585  585  585 
      รวม 835  964  590  720 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
เงินมดัจ ำ 2,606  2,541  1,350  2,541 
รำยไดค้ำ้งรับ -  -  142  118 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 468  208  164  177 
     รวม  3,074  2,749  1,656  2,836 

  
13. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 24.39 ลำ้นบำท และ 11.02 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะส่วนกลำง  
ค ้ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 42.3 
 

14. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
     พนับำท 
 พนับำท    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ทุนช ำระแลว้   ถือหุ้นร้อยละ  วิธีรำคำทุน   เงินปันผลรับ 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย                
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 85,000  85,000  100  100  86,864  86,864  -  - 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 
         86,864  86,864  -  - 

 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั                
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั                
บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั 11,250  11,250  100  100  11,250  11,250  -  - 
หัก ค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำเงินลงทุน         (11,250)  -     
 สุทธิ         -  11,250  -  - 

 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของ บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั จ ำนวน 3.75 ลำ้นบำท บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำ
เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัจ่ำยช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของ บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ำกดั จ ำนวน 3.75 ลำ้นบำท บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำ
เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี   จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ีรับโอน  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 63  เพิ่มขึ้น  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 45,360   -    -    -   45,360 
อำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ 191,203   1,969    -    -   193,172 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 604   -    -    -   604 
ระบบสำธำรณูปโภค 28,547   2,209    -    -   30,756 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 11,395   1,164    -    -   12,559 

 รวม 277,109   5,342    -    -   282,451 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ (29,506)  (6,433)   -    -   (35,939) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (76)  (60)   -    -   (136) 

ระบบสำธำรณูปโภค (15,631)  (3,076)   -    -   (18,707) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (10,667)  (399)   -    -   (11,066) 

 รวม (55,880)  (9,968)   -    -   (65,848) 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ 221,229        216,603 

 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี   จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ีรับโอน  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 62  เพิ่มขึ้น  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 45,360  -  -  -  45,360 

อำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ 157,582  33,621  -  -  191,203 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 604  -  -  -  604 
ระบบสำธำรณูปโภค 26,022  2,525  -  -  28,547 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,807  588  -  -  11,395 

 รวม 240,375  36,734  -  -  277,109 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ (24,582)  (4,924)  -  -  (29,506) 

ส่วนปรับปรุงอำคำร (15)  (61)  -  -  (76) 
ระบบสำธำรณูปโภค (13,022)  (2,609)  -  -  (15,631) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (10,555)  (112)  -  -  (10,667) 

 รวม (48,174)  (7,706)  -  -  (55,880) 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ 192,201        221,229 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  9,968  7,706 

 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษทัเป็นอำคำรพักอำศัยให้เช่ำท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร 
บริษทัแสดงอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุน ทั้งน้ีส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง (ไม่รวมเคร่ือง
ตกแต่งและติดตั้ง) มีมูลค่ำยติุธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
โดยใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นจ ำนวนเงิน  246.55 ล้ำนบำท และ 240.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวเป็นขอ้มูลในระดบั 3 (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 41.6) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย ์จ ำนวนเงิน
15.25 ลำ้นบำท และ 8.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน
เงิน 24.44 บำท และ 20.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ท่ีไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้ งจ ำนวนไป 
ค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 23 
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16. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 63 
 จ ำนวนท่ี 

เพิ่มขึ้น 
 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 จ ำนวนท่ีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660  -  -  -  660 
          - สโมสร    32,493  -  (20,575)  -  11,918 
อำคำร  - ส ำนกังำน 10,203  -  -  -  10,203 
            - สโมสร    91,185  -  (71,400)  -  19,785 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,924  -  -  -  43,924 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 27,607  1,215  -  -  28,822 
เคร่ืองอุปกรณ์กำรแพทย ์ 3,833  917  -  -  4,750 
เคร่ืองออกก ำลงักำย-กำยภำพบ ำบดั 429  72  -  -  501 
เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ภำยในห้อง 8,333  2,080  -  -  10,413 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9,544  8,522  (8,879)  -  9,187 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 23,515  3,128  (14,019)  -  12,624 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 20,689  2,814  (12,848)  -  10,655 
เคร่ืองครุภณัฑห์้องครัว/ห้องอำหำร 370  46  -  -  416 
วสัดุครุภณัฑก์ำรแพทยอ์ื่นๆ ท่ีมิใช่ยำ 215  23  -  -  238 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ภำยในห้อง 1,989  918  -  -  2,907 
ชุดเคร่ืองนอน เคร่ืองใชผู้รั้บบริกำร 408  68  -  -  476 
ยำนพำหนะ 24,817  11  (3,271)  -  21,557 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -  1,761  -  -  1,761 
    รวม 300,214  21,575  (130,992)  -  190,797 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนักงำน (10,203)  -  -  -  (10,203) 
           - สโมสร (74,874)  (3,998)  63,404  -  (15,468) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,924)  -  -  -  (43,924) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (9,044)  (2,423)  -  -  (11,467) 
เคร่ืองอุปกรณ์กำรแพทย ์ (299)  (900)  -  -  (1,199) 
เคร่ืองออกก ำลงักำย-กำยภำพบ ำบดั (9)  (91)  -  -  (100) 
เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ภำยในห้อง (430)  (2,033)  -  -  (2,463) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (8,869)  (1,334)  6,374  -  (3,829) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (18,678)  (1,252)  16,520  -  (3,410) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (15,221)  (2,028)  12,846  -  (4,403) 
เคร่ืองครุภณัฑห์้องครัว/ห้องอำหำร (50)  (82)  -  -  (132) 
วสัดุครุภณัฑก์ำรแพทยอ์ื่นๆ ท่ีมิใช่ยำ (7)  (45)  -  -  (52) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ภำยในห้อง (120)  (490)  -  -  (610) 
ชุดเคร่ืองนอน เคร่ืองใชผู้รั้บบริกำร (52)  (92)  -  -  (144) 
ยำนพำหนะ (18,743)  (725)  2,763  -  (16,705) 
    รวม (200,523)  (15,493)  101,907  -  (114,109) 
สุทธิ 99,691        76,688 
หกั คำ่เผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          
 - อำคำรสโมสร (1,755)  -  -  -  (1,755) 
 - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (281)  -  281  -  - 
    รวม (2,036)  -  281  -  (1,755) 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  - สุทธิ 97,655        74,933 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 
 จ ำนวนท่ี 

เพิ่มขึ้น 
 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 จ ำนวนท่ีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660  -  -  -  660 
          - สโมสร    45,812  -  (13,319)  -  32,493 
อำคำร  - ส ำนกังำน 10,203  -  -  -  10,203 
            - สโมสร    98,272  -  (7,087)  -  91,185 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,924  -  -  -  43,924 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 16,958  10,649  -  -  27,607 
เคร่ืองอุปกรณ์กำรแพทย ์ 1,125  2,708  -  -  3,833 
เคร่ืองออกก ำลงักำย-กำยภำพบ ำบดั 14  415  -  -  429 
เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ภำยในห้อง 1,459  6,874  -  -  8,333 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9,521  23  -  -  9,544 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 21,092  2,423  -  -  23,515 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 16,735  3,954  -  -  20,689 
เคร่ืองครุภณัฑห์้องครัว/ห้องอำหำร 77  293  -  -  370 
วสัดุครุภณัฑก์ำรแพทยอ์ื่นๆ ท่ีมิใช่ยำ 19  196  -  -  215 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ภำยในห้อง 151  1,838  -  -  1,989 
ชุดเคร่ืองนอน เคร่ืองใชผู้รั้บบริกำร 235  173  -  -  408 
ยำนพำหนะ 26,163  -  (1,346)  -  24,817 
    รวม 292,420  29,546  (21,752)  -  300,214 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนักงำน (10,203)  -  -  -  (10,203) 
           - สโมสร (77,927)  (4,034)  7,087  -  (74,874) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,924)  -  -  -  (43,924) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (7,525)  (1,519)  -  -  (9,044) 
เคร่ืองอุปกรณ์กำรแพทย ์ (29)  (270)  -  -  (299) 
เคร่ืองออกก ำลงักำย-กำยภำพบ ำบดั (1)  (8)  -  -  (9) 
เคร่ืองใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ภำยในห้อง (40)  (390)  -  -  (430) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (8,694)  (175)  -  -  (8,869) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (16,714)  (1,964)  -  -  (18,678) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (13,963)  (1,258)  -  -  (15,221) 
เคร่ืองครุภณัฑห์้องครัว/ห้องอำหำร (1)  (49)  -  -  (50) 
วสัดุครุภณัฑก์ำรแพทยอ์ื่นๆ ท่ีมิใช่ยำ (1)  (6)  -  -  (7) 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ภำยในห้อง (3)  (117)  -  -  (120) 
ชุดเคร่ืองนอน เคร่ืองใชผู้รั้บบริกำร (2)  (50)  -  -  (52) 
ยำนพำหนะ (18,752)  (1,337)  1,346  -  (18,743) 
    รวม (197,779)  (11,177)  8,433  -  (200,523) 
สุทธิ 94,641        99,691 
หกั คำ่เผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          
 - อำคำรสโมสร (1,755)  -  -  -  (1,755) 
 - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (281)  -  -  -  (281) 
    รวม (2,036)  -  -  -  (2,036) 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์  - สุทธิ 92,605        97,655 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 63  
จ ำนวนท่ี 
เพิ่มขึ้น 

 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 
จ ำนวนท่ีรับ

โอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนักงำน                                                660  -  -  -  660 
           - สโมสร    32,493  -  (20,575)  -  11,918 
อำคำร - ส ำนักงำน 10,203  -  -  -  10,203 
           - สโมสร    91,185  -  (71,400)  -  19,785 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,924  -  -  -  43,924 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 21,353  -  -  -  21,353 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3,173  762  (2,508)  -  1,427 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 22,075  2,503  (13,261)  -  11,317 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 18,361  2,114  (12,684)  -  7,791 
ยำนพำหนะ 24,511  -  (3,271)  -  21,240 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -  1,160  -  -  1,160 
    รวม 267,938  6,539  (123,699)  -  150,778 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนักงำน (10,203)  -  -  -  (10,203) 
           - สโมสร (74,874)  (3,997)  63,404  -  (15,467) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,924)  -  -  -  (43,924) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (8,441)  (1,692)  -  -  (10,133) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,779)  (195)  4  -  (2,970) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (17,800)  (1,038)  15,764  -  (3,074) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (14,974)  (1,492)  12,682  -  (3,784) 
ยำนพำหนะ (18,437)  (724)  2,764  -  (16,397) 
    รวม (191,432)  (9,138)  94,618  -  (105,952) 
สุทธิ 76,506        44,826 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ                                        
 - อำคำรสโมสร (1,755)  -  -  -  (1,755) 
    รวม (1,755)  -  -  -  (1,755) 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 74,751        43,071 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62  
จ ำนวนท่ี 
เพิ่มขึ้น 

 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 
จ ำนวนท่ีรับ

โอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนักงำน                                                660  -  -  -  660 
           - สโมสร    45,812  -  (13,319)  -  32,493 
อำคำร - ส ำนักงำน 10,203  -  -  -  10,203 
           - สโมสร    98,272  -  (7,087)  -  91,185 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,924  -  -  -  43,924 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 11,935  9,418  -  -  21,353 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 3,150  23  -  -  3,173 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 19,989  2,086  -  -  22,075 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 16,385  1,976  -  -  18,361 
ยำนพำหนะ 25,857  -  (1,346)  -  24,511 
    รวม 276,187  13,503  (21,752)  -  267,938 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนักงำน (10,203)  -  -  -  (10,203) 
           - สโมสร (77,928)  (4,034)  7,088  -  (74,874) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,924)  -  -  -  (43,924) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (7,515)  (926)  -  -  (8,441) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,604)  (175)  -  -  (2,779) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (15,906)  (1,894)  -  -  (17,800) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (13,798)  (1,176)  -  -  (14,974) 
ยำนพำหนะ (18,446)  (1,337)  1,346  -  (18,437) 
    รวม (190,324)  (9,542)  8,434  -  (191,432) 
สุทธิ 85,863        76,506 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ                                        
 - อำคำรสโมสร (1,755)  -  -  -  (1,755) 
    รวม (1,755)  -  -  -  (1,755) 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 84,108        74,751 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  15,493  11,177  9,138  9,542 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 8.55 ลำ้นบำท และ 
100.52 ลำ้นบำท  มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 0.96 ลำ้นบำท และ 33.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และน ำไป
จดจ ำนองค ้ำประกนัเงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลำ้นบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21 

  ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัไดโ้อนท่ีดินและอำคำรสโมสรไปเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดินจ ำนวน 11.41 ลำ้นบำท 
และท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 17.16 ลำ้นบำท  

  ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัไดโ้อนท่ีดินและอำคำรสโมสรให้แก่นิติบุคคลบำ้นจดัสรรรำคำทุนจ ำนวน 
25.18 ลำ้นบำท (รำคำตำมบญัชี 14.77 ลำ้นบำท)  

 
สินทรัพยท่ี์ตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุน ดงัน้ี 

 พนับำท 

รำยกำรสินทรัพย ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 

อำคำร - ส ำนกังำน              10,203   10,203             10,203   10,203 

อำคำร - สโมสร                2,878   2,878               2,878   2,878 

บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย              20,763   20,763             20,763   20,763 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ ์                     40   3,387                    40   2,335 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน                     79   15,876                    43   14,918 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง                       8   11,650                      8   11,650 

ยำนพำหนะ              19,007   19,109             18,988   18,803 

  รวม              52,978   83,866             52,923   81,550 
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17. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
17.1 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวำคม 2564 และ 2563  
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดั

จ ำหน่ำย 
 ธนัวำคม 2564 

รำคำทุน         
ท่ีดิน  4,783    -      -      4,783  
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  21,272    940    (7,576)   14,636  
อปุกรณ์  2,938    -      (2,503)   435  
ยำนพำหนะ  1,658    -      -      1,658  
  รวม  30,651    940    (10,079)   21,512  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดิน  (1,041)   (1,041)   -      (2,082) 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  (3,641)   (5,031)   934    (7,738) 
อุปกรณ ์  (1,586)   (1,146)   2,503    (229) 
ยำนพำหนะ  (135)   (332)   -      (467) 
  รวม  (6,403)   (7,550)   3,437    (10,516) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ        
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  -      (2,105)  -   (2,105) 
  รวม  -      (2,105)  -   (2,105) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ  24,248       8,891  
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัที่ 31  
 ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดัจ ำหน่ำย 
 ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน         
ท่ีดิน  4,783    -     -   4,783  
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  8,642    12,630   -   21,272  
อุปกรณ ์  2,504    434   -   2,938  
ยำนพำหนะ  -      1,658   -   1,658  
  รวม  15,929    14,722   -   30,651  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดิน  -      (1,041)   -      (1,041) 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  -      (3,232)   (409)   (3,641) 
อุปกรณ ์  (962)   (624)   -      (1,586) 
ยำนพำหนะ  -      (135)   -      (135) 
  รวม  (962)  (5,032)   (409)   (6,403) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ        
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  -  -  - 
  รวม -  -  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 14,967      24,248 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัที่ 31  
 ธนัวำคม 2563  เพ่ิมขึ้น  เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จ ำหน่ำย 

 ธนัวำคม 
2564 

รำคำทุน         
ท่ีดิน  4,783    -      -      4,783  
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 8,642   940    (1,524)  8,058  
อุปกรณ์  2,937    -      (2,504)   433  
ยำนพำหนะ  1,658    -      -      1,658  
  รวม  18,020    940    (4,028)  14,932  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดิน  (1,041)            (1,041)   -      (2,082) 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  (1,916)            (1,874)                      526    (3,264) 
อุปกรณ ์  (1,586)            (1,146)                   2,504       (228) 
ยำนพำหนะ  (135)   (332)   -      (467) 
  รวม  (4,678)            (4,393)                   3,030    (6,041) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ        
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  -      -     -   -    
  รวม  -      -     -   -    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช-้ สุทธิ 13,342       8,891  
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 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31   รำยกำรในระหว่ำงปี  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวำคม 2562  เพ่ิมขึ้น  เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข/

ตดัจ ำหน่ำย 
 ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน         
ท่ีดิน  4,783    -     -    4,783  
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  8,642    -     -    8,642  
อุปกรณ์  2,504    433   -    2,937  
ยำนพำหนะ  -      1,658   -   1,658  
  รวม  15,929   2,091  -  18,020  
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ท่ีดิน  -      (1,041)   -      (1,041) 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง  -      (1,916)   -      (1,916) 
อุปกรณ์  (962)   (624)   -      (1,586) 
ยำนพำหนะ  -      (135)   -         (135) 
  รวม  (962)  (3,716)   -      (4,678) 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ        
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง -  -  -  - 
  รวม -  -  -  - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 14,967      13,342 

 
 บริษทัและบริษทัย่อยเช่ำสินทรัพยห์ลำยประเภท ประกอบดว้ย ท่ีดิน อำคำรส ำนักงำน และอุปกรณ์ 
อำยสุัญญำเช่ำ 4 ปี และรถยนต ์อำยสุัญญำเช่ำ 5 ปี 
 

17.2 จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ค่ำเส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  7,550    5,032    4,393    3,716  
ดอกเบ้ียจ่ำย  940    1,061    940    767  
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน  2,381    1,801    2,381    1,801  
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำ        
 ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ  351    84    291    76  

 11,222  7,978  8,005  6,360 
 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมด
ส ำหรับสัญญำเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 7.5 ลำ้นบำท และ 5.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 4.05 ลำ้นบำท 
และ 3.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) และมีกำรเพิ่มของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีไม่เป็นเงิน
สด จ ำนวน 940 ลำ้นบำท และ 15.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะกิจกำร : 940 ลำ้นบำท และ 2.62 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั) 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 12,685  12,556 
บวก ซ้ือเพิ่มระหว่ำงปี 371  284 
หัก ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 13,056  12,840 
บวก ซ้ือเพิ่มระหว่ำงปี 420  205 
หัก ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี  (5,069)  (5,069) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 8,407  7,976 
    
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 (8,032)  (8,028) 
บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี  (854)  (823) 
หัก ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 (8,886)  (8,851) 
บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี  (922)  (849) 
หัก ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 5,069  5,068 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 (4,739)  (4,632) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 4,170  3,989 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 3,668  3,344 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  922  854  849  823 
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19. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 
 19.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 16,765  22,865  16,744  18,475 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,916)  (3,934)  (6,589)  (1,335) 
 12,849  18,931  10,155  17,140 

 
 19.2 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  196  (196)  -  - 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,660  (4,794)  -  1,866 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 11,599  (1,435)  159  10,323 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 4,059  166  -  4,225 

รวม 22,865  (6,259)  159  16,765 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุน (17)  17  -  - 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ 2,568  (4,706)  -  (2,138) 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (6,485)  4,707  -  (1,778) 

รวม (3,934)  18  -  (3,916) 
สุทธิ 18,931  (6,241)  159  12,849 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น   196  -  -  196 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  6,660  -  6,660 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 12,644  (511)  (534)  11,599 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,305  754  -  4,059 

รวม 16,496  6,903  (534)  22,865 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพื่อกำรคำ้ (17)  -  -  (17) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (1,834)  4,402  -  2,568 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (6,485)  -  (6,485) 

รวม (1,851)  (2,083)  -  (3,934) 
สุทธิ 14,645  4,820  (534)  18,931 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น   196  (196)  -  - 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,273  (407)  -  1,866 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 11,596  (1,453)  159  10,302 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 4,059  166  -  4,225 

รวม 18,475  (1,890)  159  16,744 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุน (17)  17  -  - 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ 845  (5,656)  -  (4,811) 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,163)  385  -  (1,778) 

รวม (1,335)  (5,254)  -  (6,589) 
สุทธิ 17,140  (7,144)  159  10,155 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  196  -  -  196 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  2,273  -  2,273 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 12,644  (514)  (534)  11,596 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,305  754  -  4,059 

รวม 16,496  2,513  (534)  18,475 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพื่อกำรคำ้ (17)  -  -  (17) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (3,556)  4,401  -  845 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (2,163)  -  (2,163) 

รวม (3,573)  2,238  -  (1,335) 
สุทธิ 12,923  4,751  (534)  17,140 

 
20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563  2564  2563 
เงินมดัจ ำและเงินค ้ำประกนั 3,622  2,453  3,330  2,449 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 201  6,845  -  6,736 
  รวม  3,823  9,298  3,330  9,185 

 
21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2564  2563 
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 6,544  2,020 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 36,430  1,000 
  รวม  42,974  3,020 



- 61 - 
 

 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี 80 ลำ้น เสียอตัรำดอกเบ้ีย MOR 
และ MOR ลบร้อยละอัตรำคงท่ี  และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ น 150.00 ล้ำนบำท และ 120.43 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เสียอตัรำดอกเบ้ีย MLR และ MLR ลบร้อยละอตัรำคงท่ี ค  ้ำประกนัโดย ท่ีดินและอำคำรสโมสร
บำงส่วนของบริษทั รวมถึงท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภำยภำคหน้ำบน
ท่ีดินของโครงกำรของบริษทัและของญำติกรรมกำร 

   นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ให้เช่ำ จ ำน ำ จ ำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพนัที่มีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์น
ของผูกู้  ้(3) กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่ำไม่
กระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้(5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำร
ยกผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 
22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้        
 - บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 51,641  27,428  55,426  27,169 
   - บริษทัอื่น 24,445  14,394  23,938  11,920 
 เจำ้หน้ีผูรั้บเหมำ  189,030  87,127  182,392  86,833 
  รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้  265,116  128,949  261,756  125,922 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น        
   ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ 35,678  63,455  35,678  63,455 
   ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  25,466  35,168  23,770  33,447 
   รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 39,587  86,056  37,279  85,614 
เงินประกนัผลงำนจำกผูรั้บเหมำ         
 - บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 9,371  15,164  16,428  15,164 
   - บริษทัอื่น 103,848  80,287  101,746  79,683 
   เจำ้หน้ีอ่ืน 16,392  7,734  15,768  7,412 
   รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอืน่ 230,342  287,864  230,669  284,775 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี        
   หมุนเวียนอืน่ 495,458  416,813  492,425  410,697 
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23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    

 รวม 585,650  423,313 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (480,305)  (259,926) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 105,345  163,387 

 
  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 

รำยละเอียดดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี  423,313  622,117 
  บวก : กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 881,629  440,680 
หกั : จ่ำยคืนระหวำ่งปี (719,292)  (639,484) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  585,650  423,313 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวนวงเงิน  2,658.40 ลำ้นบำท
และ 1,748.20 ลำ้นบำท เสียอตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละอตัรำคงท่ี 
  ค ้ำประกนัโดย ท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภำยหน้ำบน
ท่ีดินของโครงกำรและของญำติกรรมกำร และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้จ ำนวนเงิน 1,506.98 ลำ้นบำท 
และ จ ำนวนเงิน 1,473.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
  นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ใหเ้ช่ำ จ ำน ำ จ ำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้
กู ้(3) กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินตอ่ทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวำ่ไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้(5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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24.  หุ้นกู้ 
            พนับำท 
            งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
            มูลค่ำตำมบญัชี 

หุ้นกู ้
คร้ังท่ี 

  
วนัท่ีออก 

 

 
วนัท่ีครบก ำหนด 

ไถ่ถอน 
 จ ำนวนหน่วย

(พนัหน่วย) 
 มูลค่ำตรำไวต้่อ
หน่วย (บำท) 

 ก ำหนดช ำระ
ดอกเบ้ีย 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

1/2564  วนัท่ี 22 ก.ค.2564  วนัท่ี 24 ก.ค.2567  150  1,000  ทุกสำมเดือน  150,000  - 
หกั: ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี    (255)  - 
หุ้นกู ้- สุทธิ    149,745  - 

 
   หุ้นกู้ของบริษทัเป็นหุ้นกู้ระยะยำวชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ อำยุหุ้นกู ้3 ปี 2 วนั อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.85 ต่อปี ช ำระดอกเบ้ียทุกสำมเดือน โดย
เป็นกำรเสนอขำยแก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน โดยน ำเงินท่ีได้จำกกำรออกหุ้นกู้ใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน
ภำยในกิจกำร 

 
25.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 24,074  13,037 
บวก เพิ่มขึ้น 940  940 
บวก เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 1,102  650 
หกั เงินจ่ำยช ำระ (7,504)  (4,048) 
หกั ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ (6,762)  (1,033) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 11,850  9,546 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (5,621)  (3,542) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 6,229  6,004 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -   
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16   
 มำถือปฏิบติั 13,424 

  
13,424 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,424  13,424 
บวก เพิ่มขึ้น 15,249  2,620 
บวก เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 1,061  767 
หกั เงินจ่ำยช ำระ (5,660)  (3,774) 
หกั ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 24,074  13,037 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (6,515)  (3,512) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 17,559  9,525 
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26. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  
26.1 รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 

2563 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำนยกมำ 60,002  64,930  57,894  63,222 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนัและดอกเบ้ียปีปัจจุบนั 3,997  4,233  3,707  4,048 
หกั ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยจริง (10,885)  (6,705)  (10,885)  (6,706) 
หกั (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
 คณิตศำสตร์ประกนัภยั 760 

  
(2,456) 

 
796 

  
(2,670) 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยปี 53,874  60,002  51,512  57,894 
 

26.2 รำยกำรท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดง
ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        
 ตน้ทุนก่อสร้ำง 37  -  -  - 
 ตน้ทุนบริกำร 83  49  -  - 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 976  1,066  976  1,066 
 คำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำร 2,122  2,279  1,988  2,176 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 779  839  743  806 
   รวม 3,997  4,233  3,707  4,048 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่        
   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
       คณิตศำสตร์ประกนัภยั 760 

  
(2,456) 

 
796 

 
(2,670) 

รวม 760  (2,456)  796  (2,670) 
 รวม  4,757  1,777  4,503  1,378 
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26.3 ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เกิดขึ้นจำก 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น        
 กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,144  2,617  1,008  2,535 
 สมมติฐำนประชำกร  2,378  (4,309)  2,378  (4,579) 
 สมมติฐำนทำงกำรเงิน  (2,762)  (764)  (2,590)  (626) 
 รวม  760  (2,456)  796  (2,670) 

26.4 ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

อตัรำคิดลด 2.22 - 3.12  1.50 - 2.10  2.22  1.50 

อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00 - 5.00  4.00 - 5.00  5.00  5.00 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 1.43 - 22.92  1.91 - 22.92  1.43 - 17.19  1.91 - 22.92 

อตัรำมรณะ  100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

อตัรำทุพพลภำพ 5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ 

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 ลำ้นบำท 

  2564 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัรำคิดลด (2.00)  2.14  (1.86)  2.00 

อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.27  (3.80)  3.98  (3.55) 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  (1.66)  1.80  (1.50)  1.61 
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 ลำ้นบำท 

 2563 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัรำคดิลด (4.05)  4.64  (3.83)  4.37 

อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.43  (3.96)  4.18  (3.74) 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  (2.20)  2.41  (2.06)  2.26 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีระยะเวลำถวัเฉล่ียของภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก ำหนดไวเ้ป็น 12 - 29 ปี (งบกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 12 ปี) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนท่ีครบอำยุเกษียณในอีกหน่ึงปี
ขำ้งหนำ้เป็นจ ำนวน 9.24 ลำ้นบำท 
 

27. ประมาณการหนีสิ้นค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  20,294  16,526 
  บวก : เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 3,202  3,768 
หกั : จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (2,369)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  21,127  20,294 

 
28. ประมาณการหนีสิ้นจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2547 และบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2557 โดยตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินก ำหนดใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคำ้เดิม
ของโครงกำร  
 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี 36,807  42,741  33,498  39,198 
บวก เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงปี 29,150  -  29,150  - 
หกั ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหว่ำงปี (12,654)  (5,934)  (11,208)  (5,700) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  53,303  36,807  51,440  33,498 
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29. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
  ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้จัดกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี  

  พนับำท 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
- สัญญำอนุพนัธ์ 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  -  94,055  94,055 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   -  -  -  11,870  11,870 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  585  -  -  250  835 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  24,395  24,395 

  585  -  -  130,570  131,155 

 
  พนับำท 

  งบกำรเงินรวม 

  มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรม 
- สัญญำอนุพนัธ์ 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  -  64,808  64,808 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   -  -  -  8,881  8,881 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  585  -  -  379  964 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  11,019  11,019 

  585  -  -  85,087  85,672 

 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีต้องวดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มี
รำยกำรดงัตอ่ไปน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    
กองทุนเปิด 585  585 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  42,974  42,974 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  495,458  495,458 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   -  585,650  585,650 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกรรมกำร  -  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  11,850  11,850 
  -  1,140,932  1,140,932 

 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  3,020  3,020 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  416,813  416,813 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   -  423,313  423,313 
เงินกูย้ืมระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  184,000  184,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกรรมกำร  -  2,500  2,500 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  24,074  24,074 
  -  1,053,720  1,053,720 

 

  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  -  87,094  87,094 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  -  9,912  9,912 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  -  38,500  38,500 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน    585  -  -  5  590 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  24,395  24,395 

  585  -  -  159,906  160,491 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มลูค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 รำคำทนุตดั
จ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  -  -  -  57,072  57,072 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   -  -  -  7,336  7,336 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  -  10,000  10,000 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  585  -  -  135  720 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  -  -  -  11,019  11,019 

  585  -  -  85,562  86,147 

 
 บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือกำรวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นประเภทมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    
กองทุนเปิด 585  585 

 

  พนับำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 

 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  42,974  42,974 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  492,425  492,425 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   -  585,650  585,650 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  9,546  9,546 
  -  1,130,595  1,130,595 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  -  3,020  3,020 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  -  410,697  410,697 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  179,000  179,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   -  423,313  423,313 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  13,037  13,037 
  -  1,029,067  1,029,067 

 
30.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

      30.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  และ 
  2563 ประกอบดว้ย  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :           
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 76,265  35,594  72,007  35,594 

คำ่ใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลตำ่งชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 6,242  (4,820)  7,144  (4,751) 
  รวม 82,507  30,774  79,151  30,843 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        
 ประกนัภยั (159)  534  (159)  534 

     
  



- 72 - 
 

 

30.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 322,762  141,350  348,522  152,931 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 64,552  28,270  69,704  30,586 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี 17,955  2,504  9,447  257 

ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้ง        
น ำมำค ำนวณก ำไรทำงภำษี -  -  -  - 

รวมรำยกำรกระทบยอด 17,955  2,504  9,447  257 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษเีงินได ้ 82,507  30,774  79,151  30,843 

 
 30.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษ ี

 (บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 322,762    141,350   
คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 64,552  20.00  28,270  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 17,955  5.56  2,504  1.77 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีที่แทจ้ริงถวัเฉล่ีย 82,507  25.56  30,774  21.77 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษ ี

 (บำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 348,522    152,931   
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีที่ใช ้ 69,704  20.00  30,586  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 9,447  2.71  257  0.17 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 79,151  22.71  30,843  20.17 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีผลขำดทุนทำงภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี เป็น

จ ำนวนเงิน 12.77 ลำ้นบำท และ  3.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอตดับญัชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัย่อยดงักล่ำวยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่บริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีดงักล่ำว  
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31. ส ารองตามกฎหมาย 

 ตำมบทบญัญติัของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรองอยำ่ง
น้อยร้อยละ 5 ของก ำไรประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองดังกล่ำว จะมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
 ในปี 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 13.50 ลำ้นบำท ของก ำไรประจ ำปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 
 ในปี 2563 บริษทัได้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 6.20 ลำ้นบำท ของก ำไรประจ ำปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
 

32. เงินปันผลจ่าย 
   ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั

จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำ 0.040 บำทต่อหุ้น จ ำนวนเงินรวม 49.81 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 

 
33. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำง

ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.51 : 1 และ 0.44 : 1 ตำมล ำดบั และบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.49 : 1 
และ 0.43 : 1 ตำมล ำดบั 

 
34. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน 
  บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนส ำหรับพนักงำนประจ ำทั้งหมดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
  พนักงำนและบริษทัจ่ำยสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอัตรำร้อยละของเงินเดือนของ

พนกังำนแต่ละคน พนกังำนจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตำม
ระยะเวลำกำรท ำงำน บริษทัและบริษทัย่อยได้แต่งตั้งผูจ้ ัดกำรกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหำรกองทุนตำม
ขอ้ก ำหนดในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

  บริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 3.52 ลำ้นบำท และ 3.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

   เฉพำะกิจกำรจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563
เป็นจ ำนวนเงิน 3.43 ลำ้นบำท และ 3.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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35. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 11,206  48,356  17,981  48,422 
กำรเปลี่ยนแปลงในตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 386,592  248,003  408,360  248,003 
กำรเปลี่ยนแปลงในท่ีดินรอพฒันำ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 63,087  36,573  64,112  36,573 
ค่ำดอกเบ้ียจ่ำยคดิเขำ้ตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งปี 20,141  22,038  20,141  22,038 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภคและค่ำงำนก่อสร้ำงระหว่ำงปี 1,324  776,005  1,324  776,003 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 155,568  139,986  133,229  129,537 
ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 33,933  24,769  24,348  21,787 

 
36. ต้นทุนทางการเงิน 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียจ่ำย        
 สถำบนักำรเงิน 31,269  39,075  31,259  39,075 
 บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,159  10,245  2,879  10,026 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 779  839  743  806 
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงิน 344  152  344  152 
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหุ้นกู ้ 45  -  45  - 
ดอกเบ้ียจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 908  995  660  767 
รวม  36,504  51,306  35,930  50,826 
หกั  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน (20,141)  (22,038)  (20,141)  (22,038) 
สุทธิ 16,363  29,268  15,789  28,788 

 



- 75 - 
 

 

37. ก าไรต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท) 251,932  115,278  269,372  122,088 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.202  0.093  0.216  0.098 

 
38. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธี
รำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สำมำรถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม แยกแสดง

ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  รำคำทุน  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น           
 - หน่วยลงทุน  498  -  585  -  585 
 รวม  498  -  585  -  585 

 
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
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39. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์กิจกำรอำคำรพกัอำศยัให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง กิจกำรบริหำรหมู่บ้ำน และกิจกำรศูนย์ดูแลผูพ้ ักฟ้ืนโดยมีส่วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
บริษทัย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ขอ้มูล
รำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (พนับำท) 

 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,486,739  16,909  -     -     -     -     2,503,648   -     -     2,503,648 

 รำยไดค้่ำก่อสร้ำง -     -     -     168,272  -     -     168,272  (168,272)  -     -    

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -     -     15,231  2,066   8,018  13,651  38,966  (11,751)  -     27,215 

 รำยไดอ้ืน่ 9,418  65  15  1,872  119  611  12,100  (2,493)  -     9,607 

 รวมรำยได ้ 2,496,157  16,974  15,246  172,210  8,137  14,262  2,722,986      2,540,470 

ค่ำใชจ้่ำย                    

 ตน้ทุนขำย 1,692,655  10,788  -     -     -     -     1,703,443  -     (4,515)  1,698,928 

 ตน้ทุนก่อสร้ำง -     -     -     143,193  -     -     143,193  -     (143,193)  - 

 ตน้ทุนให้เช่ำและบริกำร -     -     19,985  2,701  5,468  26,961  55,115  -     (8,522)  46,593 

 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 213,309  4,315  -     -     -     -     217,624  -     (180)  217,444 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 210,167  11,591  1,255  2,766  2,084  13,557  241,420  -     (3,040)  238,380 

 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 12,586  -     3,203  569  149  2,866  19,373  -     (3,010)  16,363 

 รวมค่ำใชจ้่ำย 2,128,717  26,694  24,443  149,229  7,701  43,384  2,380,168      2,217,708 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    

ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 367,440  (9,720)  (9,197)  22,981  436  (29,122)  342,818  -     -     322,762 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 79,151  -     -     3,100  48  69  82,368  139  -     82,507 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 288,289  (9,720)  (9,197)  19,881  388  (29,191)  260,450      240,255 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (พนับำท) 

 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                    

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่                    

  เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน                    

     ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                    

        คณิตศำสตร์ประกนัภยั- สุทธิจำกภำษีเงินได ้ -  -  -  -  -  -  -      - 

รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ใน                    

 ภำยหลงัเขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน -  -  -  -  -  -  -      - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี -  -  -  -  -  -  -      - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 288,289  (9,720)  (9,197)  19,881  388  (29,191)  260,450      240,255 

                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564                    

 สินคำ้คงเหลือ 70,641  34,939  -  7,601  -  143  113,324      113,324 

 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 2,022,426  6,180  -  -  -  -  2,028,606      2,028,606 

 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  216,603  -  -  -  216,603      216,603 

 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 42,179  211  681  7,716  28  24,118  74,933      74,933 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,684,363  84,715  -  -  -  -  1,769,078      1,769,078 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  8,447  -  7,426  4,958  20,831  (6,808)    14,023 
 รำยไดอ้ืน่ 9,707  237  35  304  17  29  10,329  (230)    10,099 
 รวมรำยได ้ 1,694,070  84,952  8,482  304  7,443  4,987  1,800,238      1,793,200 
ค่ำใชจ้่ำย                    
 ตน้ทุนขำย 1,163,807  48,194  -  -  -  -  1,212,001      1,212,001 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  15,832  -  4,671  6,580  27,083    (265)  26,818 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 144,642  16,973  -  -  -  -  161,615      161,615 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 192,009  23,142  1,186  371  2,501  9,271   228,480    (6,332)  222,148 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 25,791  -  2,997  -  161  960  29,909    (641)  29,268 
 รวมค่ำใชจ้่ำย 1,526,249  88,309  20,015  371  7,333  16,811  1,659,088      1,651,850 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 167,821  (3,357)  (11,533)  (67)  110  (11,824)  141,150      141,350 
ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 30,843  -  -  -  -  (69)  30,774      30,774 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 136,978  (3,357)  (11,533)  (67)  110  (11,755)  110,376      110,576 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                    
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่                    
  เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน                    
     ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                    
        คณิตศำสตร์ประกนัภยั- สุทธิจำกภำษีเงินได ้ 2,029  107  -  -  (214)  -  1,922                     1,922 
รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ใน                    

 ภำยหลงัเขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน -  -  -  -  -  -  -      - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี 2,029  107  -                  -  (214)  -  1,922      1,922 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 139,007  (3,250)  (11,533)  (67)  (104)  (11,755)  112,298      112,498 

                     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563                    
 สินคำ้คงเหลือ 77,843  45,718                   -  830  -  139  124,530      124,530 

 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 1,635,834  6,180                   -  -  -  -  1,642,014      1,642,014 

 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  221,229  -  -  -  221,229      221,229 

 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 74,311  134  306                   -  27  22,877  97,655      97,655 
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40.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่มขึ้น  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2564      ธนัวำคม 2564 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน        
 จำกสถำบนักำรเงิน 3,020  39,954  -  42,974 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,000  (179,000)  -  5,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกรรมกำร 2,500  (2,500)  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 423,312  162,338  -  585,650 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 24,074  (14,266)  2,042  11,850 

รวม 636,906  6,526  2,042  645,474 

  
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่มขึ้น  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2563      ธนัวำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน        
 จำกสถำบนักำรเงิน  306,870   (303,850)  -  3,020 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  219,000   (35,000)  -  184,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกรรมกำร  2,500   -  -  2,500 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  622,117   (198,805)  -  423,312 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 13,424  (5,660)  16,310  24,074 

รวม 1,163,911  (543,315)  16,310  636,906 

 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่มขึ้น  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2564      ธนัวำคม 2564 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน        
      จำกสถำบนักำรเงิน 3,020  39,954  -  42,974 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179,000  (179,000)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 423,312  162,338  -  585,650 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 13,037  (5,081)  1,590  9,546 

รวม 618,369  18,211  1,590  638,170 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 1  เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่มขึ้น  ณ วนัท่ี 31 
 มกรำคม 2563      ธนัวำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน        
       จำกสถำบนักำรเงิน 306,870  (303,850)  -  3,020 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 219,000  (40,000)  -  179,000 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 622,117  (198,805)  -  423,312 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 13,424  (3,774)  3,387  13,037 

รวม 1,161,411  (546,429)  3,387  618,369 

 
*กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิรวมจ ำนวนเงินสดรับและเงินสดช ำระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
41. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 41.1 นโยบำยกำรบญัชี 
   รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั วิธีกำรท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้รำยไดแ้ละ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.2 

 
 41.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัย่อยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองคก์ำรโดยทัว่ไป
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทำงกำรเงินใด ๆ สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้รวมตัว๋เงินรับ-จ่ำย เงินกูย้ืมต่ำง ๆ 
ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
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 41.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนั

กำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ควำมเส่ียงเก่ียวกับ
อตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 

 ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 69,430  -   24,625  94,055 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -   11,870  11,870 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 585  250  -  835 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  24,395  -   24,395 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        

 สถำบนักำรเงิน 6,544  36,430  -   42,974 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  495,458  495,458 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 585,650  -   -   585,650 

เงินกูร้ะยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -   -   5,000 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 

 ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 52,587  -  12,221  64,808 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  8,881  8,881 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 585  379  -  964 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  11,019  -  11,019 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก        

 สถำบนักำรเงิน 2,020  1,000  -  3,020 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  416,813  416,813 

เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 423,313  -  -  423,313 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,000  -  -  184,000 

เงินกูร้ะยะสั้นจำกกรรมกำร 2,500  -  -  2,500 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 

 ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 67,682  -  19,412  87,094 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 585  5  -  590 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  24,395  -  24,395 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        

 สถำบนักำรเงิน 6,544  36,430  -  42,974 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  492,425  495,425 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 585,650  -  -  585,650 

 



- 85 - 
 

 

 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 

 ขึ้นลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,895  -  53,177  57,072 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 585  135  -  720 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  11,019  -  11,019 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจำก        

 สถำบนักำรเงิน 2,020  1,000  -  3,020 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  410,697  410,697 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 423,313  -  -  423,313 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179,000  -  -  179,000 

 

 41.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทไม่มีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัไม่มีลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ 
และบริษัทไม่ได้ท ำสัญญำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้ นจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

 
 41.5 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
   บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมทั้งจดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวน
ของกระแสเงินสด 

 
 41.6 มูลค่ำยติุธรรม 
   บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือตอ้ง
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
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ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน  
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สำมำรถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ขึ้น 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย

มูลค่ำยติุธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี  
 พนับำท 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม 
    ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564           
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม           
เงินลงทุนชัว่ครำว           
 - กองทุนเปิด  498  -  585  -  585 
 รวม  498  -  585  -  585 

           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563           
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม           
เงินลงทุนชัว่ครำว           
 - กองทุนเปิด  498  -  585  -  585 
 รวม  498  -  585  -  585 

 
  ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 
 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรม (เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม) แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม (พนับำท) 

    ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564           

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม           

- อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน  221,229  -  -  240,880  240,880 

           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563           

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม           

- อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  221,229  -  -  201,600  201,600 

 
 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 
  มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณโดยใช้วิธีคิดจำกตน้ทุน (Cost Approach) ใน

กำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์น โดยท่ีดินใช้วิธีเปรียบเทียบกบัรำคำตลำด ส่วนอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงใช้วิธีคิดจำก
ตน้ทุนทดแทน  

 
42. ภาระผูกพนั และหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

42.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน

ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระภำยใน                ลำ้นบำท 
  1 ปี     3.57 

 
42.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ

ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี 
 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 5.77  5.37 
- ค ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 465.21  465.21 
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 42.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัไดค้  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงินของลูกคำ้ต่อสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวนเงิน 
0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) 

  
 42.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยเงินจำกกำรท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินจ ำนวนเจ็ด

ฉบบั จ ำนวนเงินรวม 319.14 ลำ้นบำท 
 
 42.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ดงัน้ี 

42.5.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพัทยำ คดี
หมำยเลขด ำท่ี พ.564/2560 กบันิติบุคคลอำคำรชุดเบยวิ์ว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้องบริษทั
ในขอ้หำภำระจ ำยอมเก่ียวกบัเร่ืองเดิน ทำงรถยนตแ์ละสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ แก่ท่ีดินของโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ โดยศำลพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ทุก
ประเด็น ในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561  

  ต่อมำโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ โดยอำ้งว่ำ ได้ภำระจ ำยอมในท่ีดินทั้งสองแปลงโดยอำยุ
ควำม แต่สิทธ์ิในท่ีดินน้ีบริษัทสืบสิทธ์ิมำจำกบรรษัทบริหำรสินทรัพยไ์ทย จึงต้องนับ
ระยะเวลำใหม่ตั้งแต่ค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด จนถึงวนัท่ีฟ้องคดีน้ีซ่ึงยงัไม่ถึง 10 ปี 

  เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ศำลนดัฟังค ำสั่งค  ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวชั้นอุทธรณ์ โดย
ศำลเห็นวำ่ โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจ ำเลยจดทะเบียนทำงพิพำทเป็นภำระจ ำยอมแก่ท่ีดินโจทก ์
ต่อมำบริษทัปิดทำงพิพำทไม่ให้โจทก์ใช้ทำงพิพำทออกสู่สำธำรณะ แต่โจทก์ยงัมีเส้นทำง
อ่ืนท่ีโจทก์สำมำรถใช้ออกทำงสำธำรณะได ้จึงยงัไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน ำวิธีกำรคุม้ครอง
ดงักล่ำวมำใช้ จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นน้ีให้เป็นพบั ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหว่ำงกำรจัดท ำค ำแก้อุทธรณ์ ซ่ึงครบก ำหนดในกำรยื่นค ำแก้อุทธรณ์ต่อศำลในวนัท่ี  
30 พฤษภำคม 2562 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 บริษทัจึงได้ด ำเนินกำรยื่นค ำแก้
อุทธรณ์ต่อศำล 

  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลบัเป็นว่าท่ีดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนท่ีติดถนนและท่ีตั้งปักเสา
ไฟฟ้าและอาคารโรงเรือนซักรีดตามแผนท่ีพิพาท ศาลตัดสินให้บริษัทเป็นฝ่ายต้องจด
ทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่โจทย ์หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของบริษทั และหา้มบริษทักระท าการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการใชท้างพิพาท
และอาคารโรงเรือนซกัรีด เพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชุดโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ศาลฎีกามีค าสั่งพิพากษาใหย้กฟ้อง 
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42.5.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้องในขอ้หำ ผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย 
จ ำนวน 2 คดี รวมจ ำนวนทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.959/2563 จ ำนวน 24.63 
ลำ้นบำท และคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.1118/2563 จ ำนวนเงิน 30.00 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน
เงิน 54.83 ล้ำนบำท โดยศำลได้มีค  ำสั่งให้รวมคดีสองคดีเข้ำด้วยกันเพื่อง่ำยต่อกำรน ำ
สืบเน่ืองจำกเป็นกำรฟ้องเร่ืองสำธำรณูปโภค ทรัพยสิ์นส่วนกลำงของหมู่บำ้น  

  เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2564 เป็นวนัสืบพยำนโจทก์วนัแรก โจทก์ได้ท ำกำรถอน
ประเด็นฟ้องไปหลำยประเด็น จึงท ำให้จ ำนวนทุนทรัพยท่ี์โจทก์ฟ้องจ ำนวนเงิน 54.83 ลำ้น
บำท คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 19.00 ล้ำนบำท และศำลมีค ำสั่งให้ส ำนักงำนท่ีดินจงัหวดั
ปทุมธำนีสำขำธัญบุรี ด ำเนินกำรรังวดั ท ำแผนท่ีพิพำท ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงนัดตรวจแผนท่ี
พิพำท ในวันท่ี  9 พฤษภำคม 2565 และนัดสืบพยำนโจทก์และจ ำ เลยในวันท่ี 22 - 23 
มิถุนำยน 2565 

 
43. จัดประเภทรายการ 
  กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุน

เบ็จเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ได้จดัประเภทต่ำงไปจำกเดิมเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ และก ำไรต่อหุ้น หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ 
 พนับำท  พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมจดัประเภทใหม่  ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  ตำมจดัประเภทใหม่  ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 

       

 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 97,655  100,180  74,751  77,276 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 24,248  21,723  13,342  10,817 
        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

       

 ตน้ทุนขำย 1,212,000  1,203,998  1,212,000  1,203,998 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 161,615  169,617  161,615  169,617 

 
44. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 ท่ีประชุมมีมติ

อนุมติัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำ 0.080 บำทต่อหุ้น จ ำนวนหุ้น 1.25 ลำ้นหุ้น จ ำนวนเงินรวม 99.62 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2565 

 
45. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 


