
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย     

(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ         

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วน         

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ               

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนัมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ                

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การด้อยค่าของต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ทีด่นิรอการพฒันาและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 6 ขอ้ 8 และขอ้ 9 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสําหรับ 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีดินรอการพฒันา และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าว   

มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญัในการตรวจสอบการพิจารณาการดอ้ยค่า   

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยด์งักล่าว เน่ืองจากในการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์อ้งใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัของ

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั และผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบั  

ความเพียงพอของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินราคาอิสระ อ่านรายงานการประเมินมูลค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระและ
สอบทานความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล     
ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 23 นโยบายการบญัชีและรายละเอียดสาํหรับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
บริษทัมีคดีฟ้องร้องท่ีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งใช ้
ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหน้ีสิน เน่ืองจากความไม่แน่นอนของคดีฟ้องร้องดงักล่าวจึงไดก้าํหนด
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบทานหนังสือยืนยนัจากทนายความของบริษัทและประเมินผลของหนังสือยืนยนัดังกล่าว และสอบถาม
รายละเอียดความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้องและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูบ้ริหาร ตลอดจนวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินและ
พิจารณาหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง  นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความครบถว้นและถูกตอ้งในการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ ์   

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือ   

ไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูล        

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ   

ถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะ     

มีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น          

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ

เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ

เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ          

กลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ      

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน    

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิด

ขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได ้    

ขอ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สังเกต

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี             

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม   

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง                 

การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม 

ท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน     

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผล               

ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้      

ขาดความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี            

ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี

ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร

ดงักล่าว 

 
 
(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา
อสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์โดยมีสํานกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2539 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย 
สภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพย์
และหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ี ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100%
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100%
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทุน
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รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้
หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้ นได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน 
งบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิด 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอน
และผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั  
ซ่ึง มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี   1  มกราคม  2563 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มี          
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

เร่ือง 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ 
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม  ณ  วันท่ี  1 มกราคม  2563 และ 
ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                            49,772,554.75                    49,772,554.75          

หนีสิ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า
     ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                            1,292,205.26                      1,292,205.26            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                            48,480,349.49                    48,480,349.49          

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ 
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

บาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 530,973.58                            
หัก สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (174,831.58)                           
บวก สิทธิท่ีจะขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 86,524,022.00                       
หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (37,107,609.25)                      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 49,772,554.75                       

ประกอบดว้ย
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,292,205.26                         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 48,480,349.49                       

49,772,554.75                       
 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร 49,772,554.75                       

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่รับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

เกณฑก์ารวดัค่าในการจดัทาํงบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑ์ในการ
จดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือมีการโอนอาํนาจควบคุมในอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้  

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรก 
ท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้น
รอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์
ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจาก
การกูย้มืนั้น 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา ท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุ่มบริษทั 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน 
โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลา
ทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน) 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก ในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ  ขอ้สมมติฐาน และอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บั
ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ี
กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) 
ของกลุ่มบริษทั  ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
โดยจดัประเภทเป็น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย  เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้ งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก ณ วนัท่ีทาํรายการ (Trade date) และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 
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หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น 
หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียง 
ด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคาํนวณ 
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ  โดยมีข้อยกเว้นสําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับ 
การจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ี
จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า  

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีอ่ืน 

ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของ 
การไดรั้บชาํระหน้ี อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น และขอ้สมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูล 
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง อยา่งไรกต็ามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ี
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ย 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
กูย้มืเพ่ือการไดม้าซ่ึงการพฒันาโครงการก่อนโครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขายโดยประมาณ 

กลุ่มบริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้ทาํการแบ่งสรรต้นทุนการพฒันาทั้ งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(โดยคาํนึงถึงตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีสาํหรับขาย 

ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้เสร็จจากประมาณการในการ
ประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ทีด่นิรอการพฒันา 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินท่ีจะใช้พฒันาต่อไปในอนาคต ซ่ึงแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุน
ประกอบดว้ยค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงในกาํไรหรือขาดทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอาคารชุด ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่า 
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้น
การบริหารงาน   

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอาคารชุดแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํกต่็อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกับรายจ่ายนั้ น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ถูกเปล่ียนแทน ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารเท่ากบั 20 ปี  

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคาร
และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

จาํนวนปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 - 10
อุปกรณ์สาํนกังาน 5
ยานพาหนะ 5  

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย  ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ 
การใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ี
จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เม่ือส้ินสุด
อายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของ 
อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ดงัน้ี 

จาํนวนปี
อาคาร 25  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุม่บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพ่ิมข้ึนโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
ในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญา
เช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบกาํหนดตามมูลค่า
หรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้น หากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไว้
ในหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณเป็นเวลา 3 ปี และ 5 ปี 

วิธีการตดัจาํหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูง
กวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรรมหักตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น
ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 



   

24 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก 
ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนัยสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี 
ต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ี
ถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล   

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทั
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ 
ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562
รายไดค้่าบริหารจดัการ
บริษทัยอ่ย -                       -                       660,000.00           660,000.00           

เงินปันผลรับ
บริษทัยอ่ย -                       -                       12,000,000.00     -                       

รายไดค้่าบริการอ่ืน
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,018.54             -                       63,018.54             -                       

ตน้ทุนบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351,000.00           -                       351,000.00           -                       

ค่าเช่าจ่าย
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000.00               4,279,704.00       6,000.00               4,279,704.00       

ค่าบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,492,378.82       2,512,107.48       2,492,378.82       2,512,107.48       

ค่ารับรอง
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130,088.94           243,697.81           130,088.94           243,697.81           

ดอกเบ้ียจ่าย
บริษทัยอ่ย -                       -                       3,530,606.72       -                       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,247,094.74       -                       2,247,094.74       -                       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,463,435.30             8,317,230.10             
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 78,750.00                  90,000.00                  
รวม 7,542,185.30             8,407,230.10             

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 



   

26 
 

ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                      -                     313,240.00         -                       
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั -                      -                     385,200.00         321,000.00          
บริษทั พฒันาการ อพาทเมน้ท ์จาํกดั -                      269,879.70        -                      269,879.70          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -                      -                     32,444,945.14    126,838,567.44   
เงินประกนัการเช่า
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 805,920.00         805,920.00        805,920.00         805,920.00          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 29,589.78           31,958.76          29,589.78            31,958.76            
บริษทั พฒันาการ อพาทเมน้ท ์จาํกดั 27,000.00           -                     27,000.00            -                       
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดาโฮเตล็ จาํกดั 43,401.83           -                     43,401.83            -                       
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั -                      -                     1,135,252.34      1,435,252.34       
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั -                      -                     11,036.02            7,252.34              

หน้ีสินตามสญัญาเช่า
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั 48,480,349.49    -                     48,480,349.49    -                       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

2563 2562
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 31,089,405.09           31,089,405.09           
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (31,089,405.09)         (31,089,405.09)         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ -                             -                             

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ยอดยกมา 31,089,405.09           31,089,405.09           
เพ่ิมข้ึน -                             50,000.00                  
ลดลง -                             (50,000.00)                
ยอดคงเหลือ 31,089,405.09           31,089,405.09           

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

2563 2562
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 42,424,823.15           42,424,823.15           
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (42,424,823.15)         (42,424,823.15)         
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -                             -                             

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้มื ไม่มีหลกัประกนั และไม่คิดดอกเบ้ีย 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

2563 2562
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 26,670,257.58           102,966,758.07         
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 4,435,191.57             22,950,000.00           
รวม 31,105,449.15           125,916,758.07         

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ยอดยกมา 125,916,758.07         127,416,758.07         
ลดลง (94,811,308.92)         (1,500,000.00)           
ยอดคงเหลือ 31,105,449.15           125,916,758.07         

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

2563 2562
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 232,444.72                4,092,948.99             
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 38,183.78                  817,462.16                
รวม 270,628.50                4,910,411.15             

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัมีเงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการทาํสัญญาเงินกูย้มื ไม่มีหลกัประกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี 
(2562: ไม่คิดดอกเบ้ีย) 

สัญญาทีสํ่าคญั 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานกบับริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั อตัราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 0.46 ลา้นบาท  

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั พี.ลิสซ่ิง จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั พี แอนด ์บี รัชดา โฮเตล็ จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั พฒันาการ อพาทเมน้ท ์จาํกดั ไทย มีความสมัพนัธ์กบักรรมการและผูถื้อหุน้

ลักษณะความสัมพนัธ์

 

หลักเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

รายไดค้่าบริหารจดัการและค่าบริการ ตามท่ีตกลงร่วมกนั
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามท่ีตกลงในสญัญา
ค่ารับรอง ราคาตลาด
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัและอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

นโยบายการกาํหนดราคา
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

2563 2562 2563 2562
เงินสด 260,696.25          392,111.25          260,696.25          392,111.25          
เงินฝากธนาคาร 46,952,591.78     41,525,205.42     38,900,065.04     32,394,351.51     
รวม 47,213,288.03     41,917,316.67     39,160,761.29     32,786,462.76     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

6. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

2563 2562 2563 2562
ท่ีดิน 101,504,577.21   114,718,125.15   95,694,008.15     108,907,556.09   
ค่าก่อสร้าง 78,610,027.67     80,352,427.52     74,738,388.39     76,480,788.24     
ค่าสาธารณูปโภค 20,037,064.06     22,197,792.27     20,030,542.82     22,191,271.03     
อ่ืน ๆ 256,472.10          196,721.10          185,677.55          125,926.55          
ตน้ทุนทางการเงินท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 16,134,566.43     16,641,473.52     16,091,845.04     16,598,752.13     
รวม 216,542,707.47   234,106,539.56   206,740,461.95   224,304,294.04   
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ (30,483,296.60)    (30,483,296.60)    (28,744,818.99)    (28,744,818.99)    
ยอดคงเหลือ 186,059,410.87   203,623,242.96   177,995,642.96   195,559,475.05   

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินของโครงการบางส่วน พร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงิน และไดป้ลอดการจดจาํนองในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตามวธิีราคาทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562
บริษทั พี.บี.เอส็เตท จาํกดั 2,000,000.00       2,000,000.00        100 100 2,000,000.00         2,000,000.00         (2,000,000.00)        (2,000,000.00)        -                       -                        

บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 25,000,000.00     100,000,000.00    100 100 25,000,000.00       100,000,000.00     -                         -                        25,000,000.00      100,000,000.00     
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 5,000,000.00       20,000,000.00      100 100 33,398,548.00       48,398,548.00       (25,953,602.86)      (21,559,980.56)      7,444,945.14        26,838,567.44       
รวม 60,398,548.00       150,398,548.00     (27,953,602.86)      (23,559,980.56)      32,444,945.14      126,838,567.44     

บาท

ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ)

บาท

ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีสุทธิ

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

2563 2562
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,393,622.30      1,583,965.21     

เงินปันผลรับ
บริษทั เฮา้ส์ซิ่ง คอมเพล็กซ์ จาํกดั 8,000,000.00      -                     
บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั 4,000,000.00      -                     
รวม 12,000,000.00    -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัให ้ 

- บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพล็กซ์ จาํกดั จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 8 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท และ 
ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนงิน 100 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท  

- บริษัท รวยล้านล้าน จํากัด จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท และ 
ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท  

ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายคืนทุนและไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมติัให ้

- บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนงิน 25 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท 
- บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายคืนทุนและไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564 

8. ทีด่นิรอการพฒันา 

2563 2562 2563 2562
ท่ีดินรอการพฒันา 57,056,620.00     57,056,620.00     55,218,750.00     55,218,750.00     
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (27,056,620.00)    (27,056,620.00)    (25,218,750.00)    (25,218,750.00)    
ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 30,000,000.00     30,000,000.00     30,000,000.00     30,000,000.00     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 26,080,500.19    196,467,001.35     7,226,324.94    229,773,826.48     
ซ้ือ -                      1,046,562.72         -                    1,046,562.72         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 26,080,500.19    197,513,564.07     7,226,324.94    230,820,389.20     
ซ้ือ -                      -                         -                    -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,080,500.19    197,513,564.07     7,226,324.94    230,820,389.20     

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                      92,430,244.67       4,972,620.99    97,402,865.66       
ค่าเส่ือมราคา -                      10,104,691.42       206,324.98       10,311,016.40       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                      102,534,936.09     5,178,945.97    107,713,882.06     
ค่าเส่ือมราคา -                      10,136,693.26       206,325.06       10,343,018.32       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                      112,671,629.35     5,385,271.03    118,056,900.38     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 26,080,500.19    94,978,627.98       2,047,378.97    123,106,507.14     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,080,500.19    84,841,934.72       1,841,053.91    112,763,488.82     

บาท

งบการเงินรวม

 



   

33 
 

ท่ีดิน อาคาร รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 26,080,500.19      196,467,001.35    222,547,501.54    
ซ้ือ -                        1,046,562.72        1,046,562.72        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 26,080,500.19      197,513,564.07    223,594,064.26    
ซ้ือ -                        -                        -                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,080,500.19      197,513,564.07    223,594,064.26    

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                        92,430,244.67      92,430,244.67      
ค่าเส่ือมราคา -                        10,104,691.42      10,104,691.42      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                        102,534,936.09    102,534,936.09    
ค่าเส่ือมราคา -                        10,136,693.26      10,136,693.26      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -                        112,671,629.35    112,671,629.35    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 26,080,500.19      94,978,627.98      121,059,128.17    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 26,080,500.19      84,841,934.72      110,922,434.91    

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน ดงัต่อไปน้ี 

อตัราค่าเช่าต่อเดือน
ผูเ้ช่า ระยะเวลา (ลา้นบาท)

สญัญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน บริษทัอ่ืน 1 - 3 ปี 0.64                          
(ผูใ้หเ้ช่า) หน่วยงานราชการ 1 ปี 1.18                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บริษัท 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีราคาประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 
341.70 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 24) โดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) โดยใชว้ิธีการประเมินราคา
แบบวิธีรายได ้(Income Approach) แบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 13) 
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บริษัทย่อย 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีราคาประเมินเท่ากบั จาํนวนเงิน 
17.35 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 24) โดยใชว้ิธีการประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

10. อาคารและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,501,270.11        10,159,486.08      10,537,258.61      24,198,014.80      
ซ้ือ -                        123,095.01           -                        123,095.01           
จาํหน่าย (1,687,308.12)       (3,010,700.91)       (876,014.02)          (5,574,023.05)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,813,961.99        7,271,880.18        9,661,244.59        18,747,086.76      
ซ้ือ -                        66,340.00             -                        66,340.00             
จาํหน่าย -                        (154,351.75)          -                        (154,351.75)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,813,961.99        7,183,868.43        9,661,244.59        18,659,075.01      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,034,767.35        9,351,621.15        10,221,628.86      22,608,017.36      
ค่าเส่ือมราคา 79,229.68             285,159.79           315,611.75           680,001.22           
จาํหน่าย (1,687,304.12)       (3,006,866.23)       (876,009.02)          (5,570,179.37)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,426,692.91        6,629,914.71        9,661,231.59        17,717,839.21      
ค่าเส่ือมราคา 76,607.03             272,521.11           -                        349,128.14           
จาํหน่าย -                        (154,337.42)          -                        (154,337.42)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,503,299.94        6,748,098.40        9,661,231.59        17,912,629.93      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 387,269.08           641,965.47           13.00                    1,029,247.55        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 310,662.05           435,770.03           13.00                    746,445.08           

บาท
งบการเงินรวม
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ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,501,270.11        8,838,753.46        9,201,258.61        21,541,282.18      
ซ้ือ -                        123,095.01           -                        123,095.01           
จาํหน่าย (1,687,308.12)       (2,226,680.03)       (876,014.02)          (4,790,002.17)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,813,961.99        6,735,168.44        8,325,244.59        16,874,375.02      
ซ้ือ -                        66,340.00             -                        66,340.00             
จาํหน่าย -                        (154,351.75)          -                        (154,351.75)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,813,961.99        6,647,156.69        8,325,244.59        16,786,363.27      

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,034,767.35        8,031,038.53        8,885,629.86        19,951,435.74      
ค่าเส่ือมราคา 79,229.68             285,159.79           315,611.75           680,001.22           
จาํหน่าย (1,687,304.12)       (2,222,908.35)       (876,009.02)          (4,786,221.49)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,426,692.91        6,093,289.97        8,325,232.59        15,845,215.47      
ค่าเส่ือมราคา 76,607.03             272,521.11           -                        349,128.14           
จาํหน่าย -                        (154,337.42)          -                        (154,337.42)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,503,299.94        6,211,473.66        8,325,232.59        16,040,006.19      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 387,269.08           641,878.47           12.00                    1,029,159.55        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 310,662.05           435,683.03           12.00                    746,357.08           

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
แสดงไวใ้น

ตน้ทุนบริการ 0.13 0.14 0.13 0.14
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.22 0.54 0.22 0.54

0.35 0.68 0.35 0.68

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมไดต้ดัจาํหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 16.56 16.14 14.69 14.27

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลา้นบาท
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                                   
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 49,772,554.75                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 49,772,554.75                 

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                                   
ค่าเส่ือมราคา 1,990,902.23                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,990,902.23                   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 47,781,652.52                 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,990,902.23                   

 
12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2563 2562 2563 2562
เจา้หน้ีการคา้ 445,105.00          12,284.84            445,105.00          12,284.84            

เจา้หน้ีอ่ืน 6,881,242.29       12,790,227.46     8,016,445.78       14,232,370.94     
เงินประกนัผลงาน 1,668,343.81       679,763.91          1,668,343.81       679,763.91          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,666,545.08       4,667,573.42       2,551,640.60       7,569,940.29       
รวม 11,216,131.18     18,137,564.79     12,236,430.19     22,482,075.14     

รวมทั้งหมด 11,661,236.18     18,149,849.63     12,681,535.19     22,494,359.98     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

2563 2562
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,487,434.30                  22,465,186.30                  
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,236,049.30)                (9,975,572.77)                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,251,385.00                    12,489,613.53                  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 
โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ี ดงัน้ี 

อา้งอิงอตัรา

วงเงิน ชาํระคืนภายใน ดอกเบ้ีย

(ลา้นบาท) 2563 2562 ระยะเวลา ต่อปี (ร้อยละ)

บริษัท

ธนาคาร 70               17.49      22.47      1 ก.พ. 2565 MLR ชาํระทุก 3 เดือน รวม 28 งวด ตั้งแต่ 

 เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2565
  งวดท่ี 1 - 27 ชาํระงวดละ 2.50 ลา้นบาท
  งวดท่ี 28 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด

ผูใ้หกู้้

มูลหน้ี (ลา้นบาท)

การชาํระหน้ี

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562
ยอดยกมา 22,465,186.30                  32,426,571.74                  
ลดลง (4,977,752.00)                  (9,961,385.44)                  
ยอดคงเหลือ 17,487,434.30                  22,465,186.30                  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

บริษทัไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 9) เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
รวมทั้งกรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเตม็วงเงิน 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงดงัน้ี 
บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                                      
เพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 49,772,554.75                    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,772,554.75                    
จ่ายชาํระ (1,292,205.26)                     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 48,480,349.49                    
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,072,883.96)                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 47,407,465.53                    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปดงัน้ี 
บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,990,902.23                      
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,247,094.74                      
รวม 4,237,996.97                      

 
กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั อายขุองสัญญาเช่าบวกอายขุองสัญญา
ท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญา โดยมีระยะเวลาประมาณ 25 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนค่าเช่าขั้นตํ่าตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ดงัน้ี 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า
1 1,072,883.96            2,399,652.04           3,472,536.00           

2 - 5 4,869,252.51            9,020,891.49           13,890,144.00         
มากกวา่ 5 ปี 42,538,213.02          23,439,970.98         65,978,184.00         

รวม 48,480,349.49          34,860,514.51         83,340,864.00         

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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15. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,591,844.94  1,375,537.74  1,272,794.94  977,006.74     
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 204,977.93     286,662.00     192,917.93     257,159.00     
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 50,635.34       48,183.20       42,490.34       38,629.20       

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -                  (58,366.00)      -                  -                  

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (232,284.00)   -                  (232,284.00)   -                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,615,174.21  1,652,016.94  1,275,919.21  1,272,794.94  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปี ขา้งหนา้ 
จาํนวนเงินประมาณ 0.31 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.13 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 12 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (61,602.00)   65,243.00    (53,482.00)  56,749.00    
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 80,509.00    (76,254.00)  68,834.00    (65,036.00)  
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (85,244.00)   90,669.00    (72,800.00)  77,657.00    

บาท
2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (61,899.00)   65,700.00    (48,110.00)  51,052.00    
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 73,017.00    (69,284.00)  56,730.00    (53,837.00)  
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (77,390.00)   82,143.00    (60,091.00)  63,763.00    

บาท
2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ของ
พนกังานเน่ืองจากเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัต่อไปน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อตัราคิดลด 3.12%, 2.46%, 3.25% 3.12%, 3.25%
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.99% 3.99%
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0% - 47% 0% - 47%
อตัรามรณะ (ตารางมรณะ) ปี 2560 ปี 2560

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น พนกังานท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนๆ สุดทา้ย 400 วนั 

16. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ .ศ . 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่า
หุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะ
นาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

17. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า 
ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี  หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
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18. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 

2563 2562 2563 2562
ดอกเบ้ียรับ 539,297.82         1,375,170.59      522,120.74         1,328,782.12      
อ่ืน ๆ 1,448,974.40      1,629,267.62      2,000,683.98      1,788,624.51      
รวม 1,988,272.22      3,004,438.21      2,522,804.72      3,117,406.63      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 

2563 2562 2563 2562
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 14,943,545.72    17,023,504.52    13,408,280.92    14,559,923.52    
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 12,715,943.33    11,023,918.24    12,509,618.27    10,817,593.26    
ค่าเช่าทรัพยสิ์น 70,200.00            4,343,904.00      70,200.00            4,343,904.00      
ค่าท่ีปรึกษา 3,036,000.00      3,921,000.00      3,036,000.00      3,921,000.00      
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,798,345.04      664,491.12         1,798,345.04      664,491.12         
ค่าสาธารณูปโภค 9,520,678.74      11,000,109.88    9,386,378.27      10,880,176.35    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

 

20. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
สาํหรับปีปัจจุบนั (235,767.40)      -                    -                    -                    

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว -                    (195,401.35)      -                    (195,401.35)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (235,767.40)      (195,401.35)      -                    (195,401.35)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (18,090,881.81)   (24,990,880.91)   

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 3,618,176.36      20 4,998,176.18      
รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (338,028.26)        (671,065.52)        
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ (233,563.90)        700,928.03         
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้ -                      6,387.23             
ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (3,282,351.60)     (5,034,425.92)     
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 1 (235,767.40)        - -                      
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว -                      (195,401.35)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1) (235,767.40)        (1) (195,401.35)        

2563
งบการเงินรวม

2562

 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (11,218,284.79)   (23,323,826.11)   

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 2,243,656.95      20 4,664,765.22      
รายไดท่ี้ใหถื้อเป็นรายไดท้างภาษีเงินได้ (338,028.26)        (342,145.84)        
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้ (1,086,559.19)     395,192.00         
ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (819,069.50)        (4,717,811.38)     
ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั - -                      - -                      
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว -                      (195,401.35)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ - -                      (1) (195,401.35)        

2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชจ้าํนวนเงิน 165.71 ลา้นบาท และ 184.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 154.44 ลา้นบาท และ 171.72 ลา้นบาท
ตามลาํดบั) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่กลุ่ม
บริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
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ทั้งน้ีจาํนวนเงินดงักล่าวไดร้วมผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจาํนวนเงิน 
92.90 ลา้นบาท และ 95.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 85.69 ลา้นบาท และ 88.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงจะ
ทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 ถึง 2568 

21. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

22. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ 
กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจาก 
การดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 
  และบริการ 53,411,919.00 19,920,000.00 29,366,118.31 32,729,445.41 82,778,037.31 52,649,445.41
ตน้ทุนขายและบริการ (41,187,697.18)  (16,072,537.74)  (18,423,602.96) (19,054,431.30)  (59,611,300.14) (35,126,969.04)  
กาํไรขั้นตน้ 12,224,221.82 3,847,462.26 10,942,515.35 13,675,014.11 23,166,737.17 17,522,476.37

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม
บาท
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนการพฒันา 
  อสงัหาริมทรัพย์ 186,059,410.87    203,623,242.96  -                      -                      186,059,410.87 203,623,242.96  
ท่ีดินรอการพฒันา 30,000,000.00      30,000,000.00    -                      -                      30,000,000.00   30,000,000.00    
อสงัหาริมทรัพย ์
  เพื่อการลงทุน -                        -                      112,763,488.82  123,106,507.14  112,763,488.82 123,106,507.14  

เจา้หน้ีการคา้และ
  เจา้หน้ีอ่ืน 10,957,602.60      17,615,817.35    703,633.58         534,032.28         11,661,236.18   18,149,849.63    
ประมาณการตน้ทุน 
   โครงการ 2,572,196.29        2,013,123.68      -                      -                      2,572,196.29     2,013,123.68      
ประมาณการหน้ีสิน 14,363,980.63      15,700,234.03    -                      -                      14,363,980.63   15,700,234.03    
เงินกูย้มืจาก 
  สถาบนัการเงิน -                        -                      17,487,434.30    22,465,186.30    17,487,434.30   22,465,186.30    

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวม
บาท

สินทรัพย์

หน้ีสิน

 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 

บริษัท 

23.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค จาํนวนเงิน 6.47 ลา้นบาท  
23.2 การจ่ายชาํระตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

23.2.1 สัญญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโครงการ จาํนวนเงิน 0.24 ลา้นบาท 
23.2.2 จา้งงานบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.17 ลา้นบาท  
23.2.3 จา้งงานบริการกบับริษทัอ่ืน อตัราค่าบริการเดือนละ 0.52 ลา้นบาท 

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

บริษัท 

23.3 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผดิสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
23.3.1 ใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนท่ีดินเป็นสาธารณประโยชน์ 
23.3.2 ดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
23.3.3 ดาํเนินการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินโครงการ  
23.3.4 ใหช้าํระคา่ปรับวนัละ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเพิกเฉยไม่ดาํเนินการตามขอ้ 2 และ 3  
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เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัรับผิดชอบดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
ส่วนคาํขออ่ืนให้ยกฟ้อง และเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 
ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

23.4 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องหากส่งมอบ
ไม่ไดบ้ริษทัตอ้งชาํระเงินรวมทั้งส้ิน จาํนวน 259.44 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยให้บริษทัจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้อง 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํสาธารณูปโภคตามฟ้องขา้งตน้ 
 

23.5 บริษัทและบริษัทย่อย (จําเลยร่วม) ถูกฟ้องร้องเรียกให้โอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการแห่งหน่ึง  
เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัและจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภค
โครงการใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิร่วม ชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ และชาํระค่าเสียหาย จาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ใหบ้ริษทั
และจาํเลยร่วมโอนกรรมสิทธ์ิสาธารณูปโภคโครงการให้เป็นกรรมสิทธ์ิร่วม และชาํระค่าโอนกรรมสิทธ์ิ ส่วน
ค่าเสียหายจาํนวน 0.50 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ยกฟ้อง ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลฎีกา 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไดป้ระเมินผลกระทบจากคดีดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายจาก    
คดีความฟ้องร้องภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” 

23.6 บริษทัถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกับโครงการแห่งหน่ึงให้บริษัทร้ือถอนสาธารณูปโภคท่ีไม่เป็นไปตาม 
ผงัจดัสรร และเรียกใหช้าํระค่าเสียหาย จาํนวน 1.83 ลา้นบาท และชาํระค่าปรับวนัละ 1,000 บาท นบัตั้งแต่วนัท่ีถูกฟ้อง 

23.7 บริษทัและบริษทัยอ่ย (จาํเลยร่วม) ถูกฟ้องร้องฐานผิดสัญญาเก่ียวกบัโครงการแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
23.7.1 ให้เพิกถอนนิติกรรมซ้ือขายและการจดภาระจาํยอมในท่ีดินสาธารณประโยชน์ แลว้โอนกรรมสิทธ์ิให้แก่

นิติบุคคลโครงการ หากการโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าวเป็นการโอนโดยติดภาระจาํยอม ใหบ้ริษทัและจาํเลยร่วม 
ร่วมกนัชาํระค่าเสียหายจาํนวน 33.5 ลา้นบาท หากไม่สามารถดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ได ้ ใหช้าํระ
ค่าเสียหาย จาํนวน 117 ลา้นบาท 

23.7.2 ใหป้รับปรุงสาธารณูปโภคโครงการ หากไม่ดาํเนินการ ใหช้าํระค่าเสียหาย จาํนวน 1 ลา้นบาท 
ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะไม่เกิดผลเสียหายจากคดีความดงักล่าว 

 

24. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดับชั้นของ 
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                      17,350,000.00     341,700,000.00  359,050,000.00  

บาท
งบการเงินรวม
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     -                        341,700,000.00    341,700,000.00    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหตุ 9) 

25. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์าง
การเงินอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้มืระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือมั่น 
ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมี
นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม     ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจาก 
การให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า 
ซ่ึงไดห้กัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีกลุ่มบริษทั
จะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัใหมี้การติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด 
รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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รายละเอียดการครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั มีดงัน้ี 

ภายใน มากกวา่
เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

หนีสิ้นทางการเงนิที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -              9,076          -             -            -            9,076           
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -              13,236        4,251         -            -            17,487         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -              3,473          13,890       65,978       -            83,341         

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
พนับาท

 

ภายใน มากกวา่
เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม

หนีสิ้นทางการเงนิท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -             8,962         -             -            -            8,962           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,105       -             -             -            -            31,105         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -             13,236       4,251         -            -            17,487         
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -             3,473         13,890       65,978       -            83,341         

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
พนับาท

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจาํ หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้  

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมี
การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินไดด้งัน้ี 
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อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ภายใน มากกวา่
อตัราตลาด 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,036             -             -         -             38,178     47,214   
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                 -             -         -             3,025       3,025     
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,650             -             -         -             -           2,650     0.375%
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 93,954           -             -         -             -           93,954   0.25%
หนีสิ้นทางการเงนิ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                 -             -         -             9,076       9,076     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,487           -             -         -             -           17,487   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                 1,073         4,869      42,538       -           48,480   5%

ร้อยละ

0.25%, 0.375%
-

5%
-

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด
ของสญัญาหรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่

อตัราดอกเบ้ีย

พนับาท

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ภายใน มากกวา่
อตัราตลาด 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,068             -             -         -             35,093     39,161   
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                 -             -         -             3,563       3,563     
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,650             -             -         -             -           2,650     0.375%
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 93,954           -             -         -             -           93,954   0.25%
หนีสิ้นทางการเงนิ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                 -             -         -             8,962       8,962     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -             31,105    -             -           31,105   

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17,487           -             -         -             -           17,487   
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                 1,073         4,869      42,538       -           48,480   5%

ร้อยละ

0.25%, 0.375%
-

5%

-

3.5%

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาํหนด
ของสญัญาหรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่

อตัราดอกเบ้ีย

พนับาท

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
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มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจาํสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีอ่ืน 
เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั และหน้ีสินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงจดั 
อยูใ่นประเภทระยะสั้น ส่วนเงินกูย้ืมเป็นเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

26. การจัดประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
การแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั ดงัน้ี 

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท
รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5,324,393.77              1,482,781.80              6,807,175.57              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 518,275.45                 (518,275.45)                -                              
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                              3,453,441.77              3,453,441.77              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,851,577.12              (4,417,948.12)            1,433,629.00              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,554,541.00              8,595,308.63              18,149,849.63            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,595,308.63              (8,595,308.63)            -                              

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4,767,207.49              (1,750,287.86)            3,016,919.63              
ค่าใชจ่้ายบริหาร 39,288,889.37            1,750,287.86              41,039,177.23            

บาท
งบการเงินรวม

 

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท
รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 3,974,518.29              1,326,528.06              5,301,046.35              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 362,021.71                 (362,021.71)                -                              
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                              3,452,345.45              3,452,345.45              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,839,730.80              (4,416,851.80)            1,422,879.00              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,457,891.87            10,036,468.11            22,494,359.98            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,036,468.11            (10,036,468.11)          -                              

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4,767,207.49              (1,750,287.86)            3,016,919.63              
ค่าใชจ่้ายบริหาร 37,734,802.99            1,750,287.86              39,485,090.85            

บาท
งบการเฉพาะกิจการ
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27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
บริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติัให ้

- บริษทั เฮา้ส์ซ่ิง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 14.29 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท และ 
ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 1.75 ลา้นบาท 

- บริษทั รวยลา้นลา้น จาํกดั ลดทุนจดทะเบียน จากจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 0.55 ลา้นบาท 
 

28. การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์ 3
สินทรัพยห์มุนเวยีน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 47,213,288.03    41,917,316.67      39,160,761.29     32,786,462.76    
   ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4 3,024,964.82      6,807,175.57        3,563,418.39       5,301,046.35      
   ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6 186,059,410.87  203,623,242.96    177,995,642.96   195,559,475.05  
   สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 93,954,170.10    96,705,513.36      93,954,170.10     96,705,513.36    
            รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 330,251,833.82  349,053,248.56    314,673,992.74   330,352,497.52  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,650,101.50      954,920.00           2,650,101.50       954,920.00          
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7, 27 -                      -                        32,444,945.14     126,838,567.44  
   ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 978,581.15         3,453,441.77        964,506.35          3,452,345.45      
   ท่ีดินรอการพฒันา 8 30,000,000.00    30,000,000.00      30,000,000.00     30,000,000.00    
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9, 24 112,763,488.82  123,106,507.14    110,922,434.91   121,059,128.17  
   อาคารและอุปกรณ์ 10 746,445.08         1,029,247.55        746,357.08          1,029,159.55      
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2, 11 47,781,652.52    -                        47,781,652.52     -                       
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,208.18           62,102.82             29,201.18            62,095.82            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 1,131,644.00      1,433,629.00        1,131,644.00       1,422,879.00      
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 196,081,121.25  160,039,848.28    226,670,842.68   284,819,095.43  
   รวมสินทรัพย์ 526,332,955.07  509,093,096.84    541,344,835.42   615,171,592.95  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3
หน้ีสินหมุนเวยีน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 12 11,661,236.18    18,149,849.63      12,681,535.19     22,494,359.98    
   เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 13,236,049.30    9,975,572.77        13,236,049.30     9,975,572.77      
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2, 4, 14 1,072,883.96      -                        1,072,883.96       -                       
   เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                        31,105,449.15     125,916,758.07  
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 79,426.92           -                        -                       -                       
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 2,572,196.29      2,013,123.68        2,481,057.11       1,921,984.50      
   ประมาณการหน้ีสิน 23 14,363,980.63    15,700,234.03      13,600,934.22     14,937,187.62    
            รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 42,985,773.28    45,838,780.11      74,177,908.93     175,245,862.94  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 4,251,385.00      12,489,613.53      4,251,385.00       12,489,613.53    
   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2, 4, 14 47,407,465.53    -                        47,407,465.53     -                       
   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 1,615,174.21      1,652,016.94        1,275,919.21       1,272,794.94      
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,719,309.00      2,432,189.00        1,719,309.00       2,432,189.00      
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 54,993,333.74    16,573,819.47      54,654,078.74     16,194,597.47    
   รวมหนีสิ้น 97,979,107.02    62,412,599.58      128,831,987.67   191,440,460.41  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
      ทุนจดทะเบียน
       หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 336,000,000.00  336,000,000.00    336,000,000.00   336,000,000.00  

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000,000.00  336,000,000.00    336,000,000.00   336,000,000.00  
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 16 88,750,822.16    88,750,822.16      88,750,822.16     88,750,822.16    
   กาํไร(ขาดทุน)สะสม
      จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 13,287,118.97    13,287,118.97      13,287,118.97     13,287,118.97    
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (9,684,093.08)     8,642,556.13        (25,525,093.38)    (14,306,808.59)   
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 428,353,848.05  446,680,497.26    412,512,847.75   423,731,132.54  
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 526,332,955.07  509,093,096.84    541,344,835.42   615,171,592.95  

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

3
รายได้จากการขายและบริการ 82,778,037.31     52,649,445.41      82,778,037.31      52,649,445.41      
ตน้ทุนขายและบริการ 4 (59,611,300.14)   (35,126,969.04)    (59,611,300.14)    (35,126,969.04)    
กําไรขั้นต้น 23,166,737.17     17,522,476.37      23,166,737.17      17,522,476.37      
เงินปันผลรับ 4, 7 -                       -                        12,000,000.00      -                        
รายไดอ่ื้น 4, 18 1,988,272.22       3,004,438.21        2,522,804.72        3,117,406.63        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 19 (3,911,217.64)      (3,016,919.63)      (3,911,217.64)      (3,016,919.63)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 19 (36,074,551.42)   (41,039,177.23)    (38,205,880.18)    (39,485,090.85)    
ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (14,830,759.67)   (23,529,182.28)    (4,427,555.93)      (21,862,127.48)    

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (3,260,122.14)      (1,461,698.63)      (6,790,728.86)      (1,461,698.63)      
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (18,090,881.81)   (24,990,880.91)    (11,218,284.79)    (23,323,826.11)    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (235,767.40)         (195,401.35)         -                        (195,401.35)         

ขาดทุนสําหรับปี (18,326,649.21)   (25,186,282.26)    (11,218,284.79)    (23,519,227.46)    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       58,366.00             -                        -                        
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                        -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       58,366.00             -                        -                        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (18,326,649.21)   (25,127,916.26)    (11,218,284.79)    (23,519,227.46)    

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 3 (0.05)                    (0.07)                     (0.03)                     (0.07)                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 3 336,000,000        336,000,000         336,000,000         336,000,000         

บาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     33,770,472.39      471,808,413.52       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (25,186,282.26)     (25,186,282.26)        
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                        -                       58,366.00             58,366.00                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     8,642,556.13        446,680,497.26       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (18,326,649.21)     (18,326,649.21)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     (9,684,093.08)       428,353,848.05       

บาท
งบการเงินรวม
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ทุนที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     9,212,418.87        447,250,360.00       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (23,519,227.46)     (23,519,227.46)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     (14,306,808.59)     423,731,132.54       
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                        -                       (11,218,284.79)     (11,218,284.79)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 336,000,000.00         88,750,822.16      13,287,118.97     (25,525,093.38)     412,512,847.75       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (18,090,881.81)    (24,990,880.91)   (11,218,284.79)   (23,323,826.11)   
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนดา้นเครดิต 391,531.02          996,972.17          283,514.70          980,750.37          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                       -                       4,393,622.30       1,583,965.21       
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 12,715,943.33     11,023,918.24     12,509,618.27     10,817,593.26     
เงินปันผลรับ -                       -                       (12,000,000.00)   -                       
ดอกเบ้ียรับ (539,297.82)         (1,375,170.59)      (522,120.74)         (1,328,782.12)      
ตน้ทุนทางการเงิน 3,260,122.14       1,461,698.63       6,790,728.86       1,461,698.63       
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (20,385.67)           (10,178.32)           (20,385.67)           (10,241.32)           
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน -                       (1,196,046.69)      -                       (735,776.69)         
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 195,441.27          334,845.20          235,408.27          295,788.20          

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (2,087,527.54)      (13,754,842.27)   452,101.20          (10,258,830.57)   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (1,695,181.50)      -                       (1,695,181.50)      -                       
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,569,079.90       (57,772.39)           1,626,817.11       (161,835.67)         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       (50,000.00)           
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       50,000.00            
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 17,563,832.09     15,226,044.18     17,563,832.09     15,226,044.18     
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน -                       19,841.24            -                       15,641.24            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 283,750.00          (28,200.00)           277,600.00          (28,200.00)           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,986,654.55)      2,021,691.40       (5,671,083.24)      1,732,124.15       
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 559,072.61          118,495.22          559,072.61          155,361.46          
ประมาณการหน้ีสิน (1,336,253.40)      (4,523,113.59)      (1,336,253.40)      (4,523,113.59)      
จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (232,284.00)         -                       (232,284.00)         -                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (712,880.00)         (316,480.00)         (712,880.00)         (316,480.00)         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 8,924,953.61       (1,294,336.21)      10,831,740.87     1,840,711.20       
รับดอกเบ้ีย 590,805.34          1,358,549.11       573,628.26          1,312,160.64       
จ่ายภาษีเงินได้ (1,345,498.00)      (1,662,505.97)      (1,175,082.72)      (964,506.35)         

เงินรับคืนภาษีเงินได้ 3,452,345.45       2,476,470.19       3,452,345.45       2,476,470.19       

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,622,606.40     878,177.12          13,682,631.86     4,664,835.68       

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 2,751,343.26       (1,069,441.92)      2,751,343.26       (1,069,441.92)      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลง -                       -                       90,000,000.00     -                       
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                       (1,046,562.72)      -                       (1,046,562.72)      
ซ้ืออุปกรณ์ (66,340.00)           (123,095.01)         (66,340.00)           (123,095.01)         
จาํหน่ายอุปกรณ์ 20,400.00            14,022.00            20,400.00            14,022.00            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (42,158.00)           -                       (42,158.00)           
เงินปันผลรับ -                       -                       12,000,000.00     -                       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 2,705,403.26       (2,267,235.65)      104,705,403.26   (2,267,235.65)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (94,811,308.92)   (1,500,000.00)      
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (4,977,752.00)      (9,961,385.44)      (4,977,752.00)      (9,961,385.44)      
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,292,205.26)      -                       (1,292,205.26)      -                       
จ่ายดอกเบ้ีย (2,762,081.04)      (1,612,232.88)      (10,932,470.41)   (1,612,232.88)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (9,032,038.30)      (11,573,618.32)   (112,013,736.59) (13,073,618.32)   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 5,295,971.36       (12,962,676.85)   6,374,298.53       (10,676,018.29)   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 41,917,316.67     54,879,993.52     32,786,462.76     43,462,481.05     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 47,213,288.03     41,917,316.67     39,160,761.29     32,786,462.76     

บาท
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