บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรค ความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้ า ได้ นาเรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
อ้างถึงหมายเหตุ 4(ซ) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวอย่ างไร
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายของกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่ องดังกล่าว รวมถึง
ด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด การสอบถามผู ้บ ริ ห าร เพื่ อ ท าความเข้า ใจและ
จะ ต่ าก ว่ า ก าร ป ร ะ เมิ น มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ
ประเมินกระบวนการเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าที่คาดว่า
โดยประมาณของอสั งหาริ มทรั พ ย์พ ัฒ นาเพื่ อขายนั้น
จะได้รับของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย และทดสอบ
ขึ้นอยู่กบั การประมาณการของราคาขายในอนาคตและ
การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบการ
การประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะก่อสร้างจนแล้วเสร็ จ
อนุ มตั ิการกาหนดราคาขายและประมาณการต้นทุน การ
ของกลุ่มบริ ษทั
ปรับราคาขายและการทบทวนประมาณการต้นทุน
การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการ
ราคาที่ ค าดว่ า จะขายได้ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท โดยวิ ธี ก าร
ทั้งนี้ ความไม่ แ น่ น อนของการประมาณการดังกล่ า ว
เปรี ยบเที ยบประมาณการราคาขายกับราคาที่ ขายได้จริ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การประเมิ น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข อง
และแนวโน้มราคาขายของอสังหาริ มทรัพย์
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์พ ัฒ นาเพื่ อขาย ซึ่ งการประมาณการ
การประเมิ นความสมเหตุสมผลของการประมาณ
ราคาขายในอนาคตขึ้ นอยู่กับเงื่ อนไขสภาวการณ์ ท าง
การต้ น ทุ น ที่ ค าดว่ า จะก่ อ สร้ า งจนแล้ ว เสร็ จ โดยการ
การตลาด และการประมาณการต้ น ทุ น ที่ ค าดว่ า จะ
เปรี ยบเที ยบประมาณการต้นทุนกับต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
ก่ อ สร้ า งจนแล้ว เสร็ จ ขึ้ นอยู่ กั บ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
และเอกสารประกอบรายการ
สภาวการณ์ ทางการตลาดของวัสดุ ก่อสร้าง ต้นทุนจ่าย
การประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
ผูร้ ับเหมาและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อ ขายเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ ริ หารอย่างมีนัยสาคัญในการประมาณการ
ซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ ปั จ จั ย และข้ อ สมมติ ต่ า ง ๆ และมี ย อด
คงเหลือที่ มีนัยสาคัญในงบการเงินรวม ข้าพเจ้าจึงเห็ น
ว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่ งได้อธิ บายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการนานโยบายการบัญชี
ใหม่มาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่อ ข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ด จากกา รทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ล ะรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผ ลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
4

•

•

ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีก าร
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รั บหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษัทเพื่ อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ด ชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดูแ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(วรรณาพร จงพีรเดชานนท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4098
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2564

5

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

13,520,988

32,152,109

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

1,336,530,437

1,774,288,305

ลูกหนี อืน - บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ - บริ ษทั ย่อย

7

-

-

63,397,808

27,368,893

7

-

-

21,885,729,109

17,167,856,775

ต้นทุนในการได้มาซึ งสัญญาทีทํากับลูกค้า - หมุนเวียน

23

319,767,338

162,980,205

-

-

66,863,154,324

76,243,909,759

-

-

เงินมัดจําค่าซื อทีดิน

451,219,587

842,149,510

-

-

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า

676,662,024

490,783,284

321

321

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

205,211,990

241,526,460

337,932

817,512

69,852,545,700

79,755,637,523

21,962,986,158

17,228,195,610

-

-

35,620,695,717

35,620,695,717

อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย

9, 16

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

11

107,540,634

107,540,634

-

-

23

249,299,060

301,143,273

-

-

12

718,564,228

711,279,600

-

-

6, 13, 16

6,009,708,184

5,238,435,325

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

3, 14

628,675,805

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

496,359,162

426,870,084

1,233,164

1,418,164

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

16,250,917

26,947,645

1,536,252

2,586,355

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

7

194,177,197

213,691,736

1,336,945

1,258,812

8,420,575,187

7,025,908,297

35,653,760,476

35,626,036,268

78,273,120,887

86,781,545,820

57,616,746,634

52,854,231,878

ต้นทุนในการได้มาซึ งสัญญาทีทํากับลูกค้า
- ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
6

26,446
28,931,952

77,220
-

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

16

1,500,000,000

6,000,000,000

-

-

เจ้าหนีการค้า

17

1,277,256,051

2,191,202,897

-

-

-

-

เจ้าหนีอืน - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนีค่าซื อทีดิน

522,874,400

1,663,571,050

1,917

7,627

-

-

-

4,673,629

-

-

246

35,790
50,000,000

ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน - บริ ษทั ย่อย

3, 7, 16

121,979,454
-

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หุน้ กูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

16

200,000,000

50,000,000

100,000,000

16

6,750,000,000

7,100,000,000

4,750,000,000

23, 35

1,394,715,529

1,555,593,907

263,249,037

529,262,317

11,694,747

13,781,984

4,034,660,527

4,253,374,083

88,882,818

75,369,890

16,064,734,998

23,343,004,254

4,955,253,357

139,195,291

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

7, 11, 18

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

-

-

หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

16

1,307,000,000

450,000,000

350,000,000

450,000,000

หุน้ กูร้ ะยะยาว

16

15,250,000,000

17,500,000,000

15,250,000,000

15,500,000,000

หนีสิ นตามสัญญาเช่า

3, 7, 16

509,975,784

-

หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

23, 35

966,483,902

1,230,803,833

19

368,012,136

441,820,645

33

20,564,921

23,906,673

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

18,422,036,743

รวมหนีสิ น

34,486,771,741

24,317,342
-

-

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
7

7,622,243

12,931,779

-

-

19,646,531,151

15,631,939,585

15,962,931,779

42,989,535,405

20,587,192,942

16,102,127,070

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 2,189 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)

20

2,188,504,922

2,226,383,180

2,188,504,922

2,226,383,180

2,188,504,922

2,188,504,922

2,188,504,922

2,188,504,922

20

1,872,580,809

1,872,580,809

32,420,281,342

32,420,281,342

21

223,730,753

223,730,753

222,638,318

222,638,318

38,876,478,969

38,876,916,613

2,198,129,110

1,920,680,226

(114,746,671)

(106,189,961)

43,046,548,782

43,055,543,136

739,800,364

736,467,279

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

43,786,349,146

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

78,273,120,887

ทุนทีออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 2,189 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

21

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
8

-

-

37,029,553,692

36,752,104,808

-

-

43,792,010,415

37,029,553,692

36,752,104,808

86,781,545,820

57,616,746,634

52,854,231,878

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้เงินปั นผล
รายได้อืน
รวมรายได้

23
7, 10
7

29,244,350,853
268,615,238
29,512,966,091

39,885,215,182
267,023,035
40,152,238,217

2,894,897,531
730,792,746
3,625,690,277

3,772,139,207
542,102,540
4,314,241,747

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย

25
25
7, 25

19,876,218,290
2,110,418,065
3,326,365,901
25,313,002,256

25,753,882,303
3,285,468,598
3,774,973,705
32,814,324,606

115,460,061
115,460,061

120,708,338
120,708,338

4,199,963,835
(515,019,006)
3,684,944,829
(858,195,967)
2,826,748,862

7,337,913,611
(323,768,683)
(397,735)
7,013,747,193
(1,554,700,798)
5,459,046,395

3,510,230,216
(450,105,746)
3,060,124,470
(33,101,350)
3,027,023,120

4,193,533,409
(255,144,769)
3,938,388,640
(31,610,990)
3,906,777,650

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

23
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
9

บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(8,711,129)

(28,720,858)

-

-

(8,711,129)

(28,720,858)

-

-

19

(17,425,051)

76,825,085

9,927,458

(13,378,189)

26

3,485,010

(15,365,016)

(1,985,492)

2,675,638

26

(13,940,041)
(22,651,170)
2,804,097,692

61,460,069
32,739,211
5,491,785,606

7,941,966
7,941,966
3,034,965,086

(10,702,551)
(10,702,551)
3,896,075,099

2,770,630,706
56,118,156
2,826,748,862

5,358,811,544
100,234,851
5,459,046,395

3,027,023,120
3,027,023,120

3,906,777,650
3,906,777,650

2,748,521,848
55,575,844
2,804,097,692

5,390,780,682
101,004,924
5,491,785,606

3,034,965,086
3,034,965,086

3,896,075,099
3,896,075,099

1.27

2.45

1.38

1.79

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
10

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น

กําไรสะสม

ส่ วนของ
ทุนเรื อนหุ ้น
หมายเหตุ

ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีจะซื อหุ้น

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

2,188,504,922

1,872,580,809

4,576,792

223,730,753

-

-

(4,576,792)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยังไม่ได้
จัดสรร
(บาท)

สํารอง
การแปลงค่า

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

งบการเงิน

ของบริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

36,959,532,071

(77,978,226)

41,170,947,121

703,536,463

41,874,483,584

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินปั นผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

-

-

-

(4,576,792)

-

(4,576,792)

-

-

(3,501,607,875)

-

(3,501,607,875)

-

(3,501,607,875)

-

-

-

-

-

(68,074,108)

(68,074,108)

(4,576,792)

-

(3,501,607,875)

-

(3,506,184,667)

(68,074,108)

(3,574,258,775)

(4,576,792)

-

(3,501,607,875)

-

(3,506,184,667)

(68,074,108)

(3,574,258,775)

-

-

5,358,811,544

-

5,358,811,544

100,234,851

5,459,046,395

-

-

-

60,180,873

(28,211,735)

31,969,138

770,073

32,739,211

-

-

-

-

5,418,992,417

(28,211,735)

5,390,780,682

101,004,924

5,491,785,606

2,188,504,922

1,872,580,809

-

38,876,916,613

(106,189,961)

43,055,543,136

736,467,279

43,792,010,415

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

11

223,730,753

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผู ้
ถือหุน้

กําไรสะสม

ส่วนของ
ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ

ทีออกและ

ส่ วนเกิน

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ได้

สํารอง
การแปลงค่า

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

กฎหมาย

จัดสรร

งบการเงิน

ของบริ ษทั ใหญ่

(106,189,961)

43,055,543,136

ส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ น้

(บาท)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

2,188,504,922

1,872,580,809

223,730,753

38,876,916,613

736,467,279

43,792,010,415

-

-

-

(2,757,516,202)

-

(2,757,516,202)

-

-

-

-

-

-

(52,242,759)

(52,242,759)

-

-

-

(2,757,516,202)

-

(2,757,516,202)

(52,242,759)

(2,809,758,961)

-

-

-

(2,757,516,202)

-

(2,757,516,202)

(52,242,759)

(2,809,758,961)

-

-

-

2,770,630,706

-

2,770,630,706

56,118,156

2,826,748,862

-

-

-

(13,552,148)

(8,556,710)

(22,108,858)

(542,312)

(22,651,170)

-

-

-

2,757,078,558

(8,556,710)

2,748,521,848

55,575,844

2,804,097,692

2,188,504,922

1,872,580,809

38,876,478,969

(114,746,671)

43,046,548,782

739,800,364

43,786,349,146

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปั นผลจ่ายจากบริ ษทั ย่อย
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

-

(2,757,516,202)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

12

223,730,753

บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ

ทีออกและ

ส่วนเกิน

ใบสําคัญแสดง

ทุนสํารองตาม

ยังไม่ได้

รวมส่วน

ชําระแล้ว

มูลค่าหุ ้น

สิ ทธิทีจะซือหุ้น

กฎหมาย

จัดสรร

ของผูถ้ ือหุ้น

(บาท)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

2,188,504,922

32,420,281,342

4,576,792

222,638,318

1,526,213,002

36,362,214,376

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

-

-

(4,576,792)

-

-

(4,576,792)

-

-

-

-

(3,501,607,875)

(3,501,607,875)

-

-

(4,576,792)

-

(3,501,607,875)

(3,506,184,667)

-

-

-

-

3,906,777,650

3,906,777,650

-

-

-

-

-10,702,551

(10,702,551)

-

-

-

-

3,896,075,099

3,896,075,099

1,920,680,226

36,752,104,808

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2,188,504,922

32,420,281,342

13

-

222,638,318

บริษทั พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

2,188,504,922

32,420,281,342

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
(บาท)
222,638,318

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้

1,920,680,226

36,752,104,808

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

29

-

-

-

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

(2,757,516,202)
(2,757,516,202)

-

-

-

3,027,023,120
7,941,966
3,034,965,086

3,027,023,120
7,941,966
3,034,965,086

2,198,129,110

37,029,553,692

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2,188,504,922
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32,420,281,342

222,638,318

บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบียรับ
(กลับรายการ) ค่าเผือผลขาดทุนของอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาเพือขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการยกเลิกสัญญาของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
สํารองการแปลงค่างบการเงิน
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
(กลับรายการ) ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กลับรายการส่ วนแบ่งขาดทุนของการร่ วมค้าทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย

2,826,748,862

5,459,046,395

3,027,023,120

3,906,777,650

858,195,967
515,019,006
454,621,137
-

1,554,700,798
323,768,683
450,976,664
-

33,101,350
450,105,746
4,907,939
-653,010,658

31,610,990
255,144,769
237,189
-434,725,559

22,726,154
79,670,072
(66,990,522)
(10,114,066)
(10,888,911)
19,620,266
4,688,607,965

(7,334,092)
(690,479)
(35,901,073)
(4,576,792)
(23,975,592)
397,735
(397,735)
7,716,014,512

(287,442)
(2,894,897,531)
(33,057,476)

(3,772,139,207)
-4,576,792
(17,670,960)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีอืน - บริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการได้มาซึงสัญญาทีทํากับลูกค้า
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
เงินมัดจําค่าซือทีดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืน - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี ค่าซือทีดิน
หนี สิ นทีเกิดจากสัญญา
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
จ่ายประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(104,942,920)
9,605,100,741
390,929,923
(185,878,740)
36,314,471
19,514,539
(913,946,846)
(1,140,696,650)
(425,198,307)
(170,970,175)
(87,748,549)
11,711,085,452
(1,111,334,737)
(22,962,018)
10,576,788,697

(464,123,478)
(3,798,335,574)
726,475,684
(188,351,754)
150,332,610
10,182,760
(92,550,549)
(1,090,926,958)
97,402,667
244,335,029
79,677,605
3,390,132,554
(1,662,001,469)
(25,455,648)
1,702,675,437

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,131,491,667)
9,059,860
(136,395,369)
(24,255,261)
124,153,025
(1,158,929,412)

(887,432,518)
4,007,744
(144,560,045)
2,894,897,531
3,772,139,207
(14,316,750,221) (12,359,225,109)
9,967,107,685
1,877,918,676
284,780,859
407,706,437
(1,027,984,819) (1,169,964,146) (6,301,460,789)

7
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(36,028,915)
479,580
(78,133)
(5,710)
(1,584,681)
2,632,430
(67,642,905)
(34,138,484)
(101,781,389)

79,610,150
124,349
7,627
(12,215,697)
-1,408,384
48,447,085
(23,137,591)
25,309,494

บริษัท พฤกษา โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากหุ ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายเพือชําระหุ ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
29
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(4,500,000,000)
1,057,000,000
(50,000,000)
4,500,000,000
(7,100,000,000)
(200,548,038)
(2,757,516,202)
(52,242,759)
(752,310,154)
(9,855,617,153)

400,000,000
10,000,000,000
(6,400,000,000)
(3,501,607,875)
(68,074,108)
(775,276,455)
(344,958,438)

13,694
(49,162)

59,259
(23,708)

(50,000,000)
4,500,000,000
(5,087,335)
(2,757,516,202)
(434,246,581)
1,253,114,414

10,000,000,000
(3,501,607,875)
(209,173,535)
6,289,254,141

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

(437,757,868)
1,774,288,305
1,336,530,437

329,732,180
1,444,556,125
1,774,288,305

(18,631,121)
32,152,109
13,520,988

13,102,846
19,049,263
32,152,109

(40,292,804)

2,856,785

-

-

(10,330,255)

(5,060,117)

-

-

(29,977,746)

(31,658,613)

-

-

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี ค่าอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
รับโอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจาก
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย - สุทธิ
รับโอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจากจาก
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

8
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
สิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

18

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

33
34
35

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่

19

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท พฤกษา โฮลดิ้ ง จากัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย และจดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ที่ อ ยู่จ ดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิ ร์ ล แบงก์ค็อ ก ชั้น 24 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ครอบครัววิจิตรพงศ์พนั ธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 75.40)
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึ งมาตรฐานและการตี ค วามมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั้ งแรก ซึ่ งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบ
การเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ ห ารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกาหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุ ดต่อจานวนเงินที่
รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4(ฏ) และ 14
4(ถ) และ 23

สัญญาเช่า
− การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าหรื อไม่
การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
− การพิ จารณาว่าเงิน รั บ ล่วงหน้าระยะยาวจากลูกค้ามี อ งค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิน ที่ มี
นัยสาคัญหรื อไม่

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่จะส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูล ค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินในปี บัญชีถดั ไป
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4(ฏ)
4(ด)
9
9
23

การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
การประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
การประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
การประมาณการรายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ที่จะรับรู ้ ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่ สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
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19
26
30
3

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ และการคาดการณ์ กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หัก
ภาษี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงินและ
TFRS 16 เป็ นครั้งแรก

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ มเครื่ องมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบ
สะสมกับกาไรสะสม ซึ่ งผลกระทบไม่มีสาระสาคัญ ต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่
ปรับปรุ งข้อมูลที่ นาเสนอในปี 2562 และไม่นาข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และข้อ 4(ฐ) ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
(ก.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 กาหนดการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่ าย มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVTPL) โดยจัดประเภทตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น

22

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก.2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ในขณะที่ เดิ มกลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยการวิเคราะห์ ประวัติการชาระหนี้ และการ
คาดการณ์ เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
โดยผลกระทบดังนี้ ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู ้ดอกเบี้ย
รับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach)
(1) ในฐานะผูเ้ ช่า
เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
หากสัญญาประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นการเช่าและส่ วนที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
ตามราคาขายที่เป็ นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดั งกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี้
- ไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุ ดภายใน 12 เดือน
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที่ทราบภายหลังในการกาหนดอายุสัญญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็ นสัญญาที่สร้างภาระหรื อไม่ เพื่อเป็ นทางเลือกในการทบทวนการ
ด้อยค่า และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

23

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

1,162
(1,162)

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่ า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับ
- สัญญาเช่าระยะสั้น
- สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก สิ ทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่า
มูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่คิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ร้ อยละต่ อปี )

31
(31)

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
323
4
(68)
(13)
1,020
1,262

30
34

1,162
1,162
2.59

31
31
2.59

ในฐานะผูใ้ ห้ เช่า นโยบายการบัญ ชี ที่กลุ่มบริ ษทั ถื อปฏิ บัติในฐานะผูใ้ ห้เช่าตาม TFRS 16 ไม่แตกต่างจากที่ ถือ
ปฏิบตั ิตาม TAS 17
4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของกลุ่ม
บริ ษทั ในการร่ วมค้า
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษ ัท ย่อยเป็ นกิ จการที่ อ ยู่ภ ายใต้การควบคุมของกลุ่ม บริ ษ ัท การควบคุม เกิ ดขึ้น เมื่ อกลุ่มบริ ษ ัท เปิ ดรั บ หรื อมี สิ ท ธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้นทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชี โดย
ถือเป็ นรายการในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อ งกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการ
งานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทา
รายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับการร่ วม
ค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั
ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมด

(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่
เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ายส่วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่วนที่ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิทธิ พลอย่าง
มีสาระสาคัญหรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง
ถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่มีอานาจควบคุม
หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงินลงทุนในการร่ วมค้าเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้หรื อเจ้าหนี้กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการ
ชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทาง
การเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่ กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกเมื่ อมี การออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มี
นัยสาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินที่มีนยั สาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรก เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มี การ
เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งหมด จะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไป นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
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สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก กาหนดให้ วดั มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านกาไรหรื อ ขาดทุ น จะถู กวัด มู ล ค่ าด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ ตโฟลิโอ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่
จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็ นข้อมูลที่นาเสนอให้แก่ผบู ้ ริ หาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง
-

-

นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ ตโฟลิโอและการดาเนิ นงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดารงระดับอัตราดอกเบี้ย การจับคู่ระหว่าง
ระยะเวลาของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรื อกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรื อรับรู ้
กระแส เงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
วิธีการประเมินผลการดาเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ)
และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผจู ้ ดั การเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
บริ หารจัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
ความถี่ ปริ มาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต

การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็ นการขายซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินว่ ากระแสเงินสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงินต้ นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นหรื อไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินต้นที่คา้ ง
ชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกาหนด
ตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกาหนดตามสัญญา
ที่ สามารถเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงิ น ของกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาซึ่ งอาจท าให้ ไม่ เข้าเงื่ อนไขในการ
ประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาหนด (เช่น สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วัด มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัด จาหน่ ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กาไร
และขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ยนและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ ารั บ รู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น กาไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการตัดรายการออกจากบัญ ชี รับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน

หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้ สิ น ทางการเงิ นจัด ประเภทรายการตามการวัดมู ลค่าด้วยราคาทุ น ตัดจาหน่ าย หนี้ สิ น ทางการเงิน อื่น ที่ วดั มูลค่ า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิ ทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ ง
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทาธุรกรรมซึ่ งมีการโอนสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่
โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
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หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ กลุ่ม
บริ ษ ัท ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและกระแสเงิ น สดจากการ
เปลี่ ยนแปลงหนี้ สิ นมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ โดยรับรู ้ หนี้ สิ นทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที่ สะท้อน
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
(รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหักกลบ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิน จะหักกลบกันเพื่ อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนสุ ท ธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระด้วย
จานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคล่องสู ง

(ฉ) ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่
จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ) ซึ่ ง
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัด
จาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ช) ต้ นทุนในการได้ มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าเป็ นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทาสัญญากับลูกค้า
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ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทา
กับลูกค้าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนโดยสอดคล้องกับการรับรู ้รายได้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

(ซ) อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพือ่ ขาย
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายคือ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อขายในการดาเนิ นธุ รกิจปกติ
อสังหาริ มทรัพย์น้ ีวดั มูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินซึ่ งรวมต้นทุนในการได้มา ค่าถมดิน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ต้นทุนการกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อ
ขายรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายรวมการปั นส่ วน
ของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นทรัพย์ส่วนกลางตามพื้นที่ขายหรื อราคาขาย
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
เมื่อมีการขายอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกันกับที่
มีการรับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเคลื่อนที่
ต้นทุนของที่ดินคานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า
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ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารเพื่อให้เช่า

20 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
นั้นให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ต่ ละรายการที่ มีอ ายุการให้ ป ระโยชน์ ไม่ เท่ ากัน ต้อ งบัน ทึ กแต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะ
ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม
บารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนตกแต่ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลาง
ยานพาหนะ

5 - 10
2 - 40
3 - 20
3, 5
20
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ บางส่วน จากเดิมกลุ่ม
บริ ษทั คานวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปลี่ยนเป็ นวิธีคานวณตามผลผลิต
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลื อ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์ แวร์
ลิข สิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ที่กลุ่มบริ ษ ัทซื้ อมาและมี อายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เท่ากับ 10 ปี
วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม

(ฏ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นา
คานิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่ มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะ
ปันส่วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ สาหรับ
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับ รู ้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มี
มูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมี การ
วัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่ รับรู ้ เมื่อเริ่ มแรกของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมี
ผลรวมกับ ต้น ทุ น ทางตรงเริ่ ม แรกและประมาณการต้น ทุ น ในการบู ร ณะและสุ ท ธิ จ ากสิ่ ง จู ง ใจในสั ญ ญาเช่ าที่ ไ ด้รั บ
ค่าเสื่ อมราคารั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเ ส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุสัญ ญาเช่ า
เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริ ษทั เมื่ อสิ้ นสุ ดสัญ ญาเช่ า หรื อต้นทุนของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ีสินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
ของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หกั สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตราจะรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุ งบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าวัดมู ลค่าด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจาหน่ ายตามอัต ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าจะถู ก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงินที่คาดว่า
ต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่ าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลง
จนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการหนึ่ ง
หรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับตามสัญญาให้กับแต่ละ
ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
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เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที่ได้รับจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดาเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจ
เกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
นั้น ๆ ให้ จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิน ส่ วนที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ที่ ได้ม าโดยท าสั ญ ญาเช่ าการเงิ น บัน ทึ กเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที่จะ
หักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ภายใต้สัญ ญาเช่ าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดาเนิ น งานและค่าเช่ าจ่ายบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้ค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

(ฐ) การด้ อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่ม บริ ษทั รั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิด ขึ้นสาหรับ สิ น ทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน) สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
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การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่ กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้
ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปัจจัยที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนดชาระมากกว่า
30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญ
ของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จหรื อ
กฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
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กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี้ย
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน)
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระและอันดับความน่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดง
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเกิดการด้อยค่าด้านเครดิต
หรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซ่ ึงส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็ นข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์
ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ การผิดสัญญา
การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อย
ค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน

(ฑ) การด้ อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ในกรณี ที่มี
ข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู ง
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์หักต้น ทุ น ในการขายแล้วแต่ มูล ค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ น มู ล ค่ าจากการใช้ข องสิ น ทรั พ ย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรั พย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
มาก่อน
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(ฒ) หนี้สินทีเ่ กิดจากสัญญา
หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญาเป็ นภาระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งโอนสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้า หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญารั บ รู ้ เมื่ อ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ รั บ ช าระหรื อ มี สิ ท ธิ ที่ ป ราศจากเงื่ อ นไขในการได้ รั บ สิ่ ง ตอบแทนที่ เรี ย กคื น ไม่ ไ ด้จ ากลู ก ค้า ก่ อ นที่
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

(ณ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มี
การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ น
ประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สินผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลี่ ยนแปลง
ใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่าย
สุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไร
และขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางาน
ของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ หาก
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ เกิ ดขึ้นใน
ปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อ งถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อน
จานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการ
จ่ายค่าประกันความเสี ยหาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สิน ในรายการที่ เกิ ด ขึ้น ในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริ ษทั เข้าถึง
ได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระ
ผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อ กาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน
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หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทารายการ
เช่ น มู ลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ ให้ หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษ ัท พิ จารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับ รู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้ อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ น
ว่าไม่มีนยั สาคัญต่อการวัดมูลค่า ทาให้เครื่ องมือทางการเงินวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่าง
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ่ ึ งจะรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุ นด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้
หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรื อเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุ ดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่
อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ถ) รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายรับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ให้กบั ลูกค้าด้วยจานวนเงิน
ที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม หรื อภาษีขายอื่น ๆ
และแสดงสุ ทธิจากส่วนลดและสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายให้กบั ลูกค้า
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าอื่นเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึกอสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้าอื่น
แยกจากกัน หากอสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ น ค้ า ดัง กล่ า วสามารถแยกออกจากกัน ได้ แ ละลู ก ค้ าได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้า นั้นแยกจากกัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของ
อสังหาริ มทรัพย์และสิ นค้านั้น ๆ
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เงินมัดจาและเงินงวดของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายซึ่ งได้รับจากลูกค้าก่อนวันที่ รับรู ้รายได้แสดงเป็ นเงินมัดจาจาก
ลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมัดจาและเงินงวดจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั โอนการควบคุมในอสังหาริ มทรัพย์
ให้กบั ลูกค้า หากเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่ มีนัยสาคัญ ดอกเบี้ยจ่ายบันทึ กโดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิที่ไม่ปรับปรุ งสิ่ งตอบแทนด้วยผลกระทบที่เกิดจากการมี
องค์ประกอบของการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญหากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 12 เดือน

(ท) รายได้ เงินปันผล
รายได้เงินปันผลบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(ธ) รายได้ อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเช่าและอื่น ๆ

(น) ดอกเบี้ย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อ
สิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับราคาทุนตัด
จาหน่ ายของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพ ย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิ ตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ ยจะเปลี่ ยน
กลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา
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ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจั ดหา ก่ อสร้าง หรื อการผลิ ต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย

(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ
หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เ กี่ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน และจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไร
ขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน ในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดย
ขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ ห รื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณา
จากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ ท้ งั จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง

(ป) กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ้นสามัญ กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี

(ผ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุม
หรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนั้น

(ฝ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการด าเนิ น งานของส่ วนงานที่ รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท (ผูม้ ี อ านาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการ
ดาเนิ น งาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ด ขึ้น จากส่ ว นงานดาเนิ น งานนั้น โดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับ การปั น ส่ วนอย่าง
สมเหตุ สมผล รายการที่ ไ ม่ สามารถปั น ส่ วนได้ส่วนใหญ่ เป็ นรายการทรั พ ย์สิน ที่ ส านักงานใหญ่ รายได้แ ละค่ าใช้จ่ าย
สานักงานใหญ่และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
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5

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาให้ประเทศไทยและหลายประเทศ
ได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิ ดสถานประกอบการ
หรื อลดเวลาการประกอบกิจการเป็ นการชัว่ คราว การให้มีระยะห่ างทางสังคม เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสิ นค้าตลอดจนผลการดาเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารมีการติดตาม
สถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปลอดภัย และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุม
ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ทาให้เกิ ดความไม่แน่ นอนในการ
ประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งบการเงินนี้จึงยังไม่รวมปัจจัยจากสถานการณ์ดงั กล่าว

6

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องจักรและอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
985 ล้านบาท จากเดิมกลุ่มบริ ษทั คานวณโดยวิธีเส้นตรง อายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปลี่ยนเป็ นวิธีคานวณตาม
ผลผลิต กลุ่มบริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ค่าเสื่ อมราคาในงบการเงินรวมตามวิธีคานวณตามผลผลิตของเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คือ 26 ล้านบาท โดยค่าเสื่ อมราคาลดลงสุ ทธิ จานวน 175 ล้านบาท จากวิธีเส้นตรง มีผลทาให้เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สุ ทธิ จานวน 175 ล้านบาท อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายลดลงสุ ทธิ จานวน 99 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจานวน 61
ล้านบาท

7

บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มี
รายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้

ชื่ อกิจการ
บริ ษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จากัด
นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
บริ ษทั ที ซี ที จากัด

ประเทศที่จัดตั้ง /
สัญชาติ
มัลดีฟส์
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นสาขาของบริ ษทั เกสรก่อสร้าง จากัด
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ถือหุน้ ในบริ ษทั ตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้น
ไปและเป็ นกรรมการของบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่ อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศที่จัดตั้ง /
สัญชาติ
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิ จกรรมต่ าง ๆ ของกิ จการไม่ ว่าทางตรง
หรื อ ทางอ้อ ม ทั้งนี้ รวมถึ งกรรมการของกลุ่ ม บริ ษ ัท
(ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่าย

เงินปันผลรับ
รายได้ค่าบริ หารงาน
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ

นโยบายการกาหนดราคา
อัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญาโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยขั้นต่าของ
เงินกู้ (MLR) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกูล้ บด้วยร้อยละ 2
(MLR-2%) และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
ตามจานวนประกาศจ่าย
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าบริ หารงาน

-

-

กิจการที่เกี่ยวข้ องกันอื่น
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ

152

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

175
9
184

47

653
2,895
77

435
3,772
107

159

5

5

231
9
240

58
4
62

68
4
72

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนี้อนื่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ย่อย

เงินให้ ก้ยู ืม

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

-

63

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม

(ล้ านบาท)

2563
บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

3.3

17,131
37
17,168

14,317

(9,967)

21,481
405
21,886

2562
บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

4.0

6,650
10
6,660

12,359

(1,878)

17,131
37
17,168

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

เงินมัดจาค่าเช่ าและบริการ
(แสดงภายใต้ สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

44

44

1

1

ค่าเช่ าค้ างจ่ าย (แสดงภายใต้ หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

-

หนี้สินตามสัญญาเช่ า
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

572

48

5

-

-

-

29

-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัญญาสาคัญที่มีกบั บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

8

(ก)

บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้ท าสั ญ ญาเช่ าพื้ น ที่ ส านักงาน (รวมค่ าบริ การที่ เกี่ ยวข้อง) กับ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อื่ น
ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้ ห้เช่าส่ งมอบสถานที่
เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยยกเลิกพื้นที่เช่าบางส่ วน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรของหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นจานวน 10 ล้านบาท

(ข)

บริ ษทั ย่อยได้จดภาระจายอมในที่ดินบางส่ วนซึ่งมียอดสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 2,170 ล้าน
บาท (2562: 2,102 ล้ านบาท) ให้แก่โครงการของกลุ่มบริ ษทั เพื่อดาเนินการด้านสาธารณูปโภคโดยไม่มีกาหนดเวลา
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้จดภาระจายอมในที่ ดินรวมถึงยกที่ดินเป็ นที่ สาธารณะ
ประโยชน์เป็ นจานวนเงิน 95 ล้านบาท (2562: 397 ล้ านบาท) โดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 99 ล้านบาท
(2562: 416 ล้ านบาท)

(ค)

บริ ษทั มีสัญญาให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั ย่อยบางแห่ งวงเงินรวม 24,300 ล้านบาท และมีสัญญากูย้ ืมเงินจากบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งวงเงินรวม 500 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่าของเงินกูล้ บด้วยร้อยละ 2 (MLR-2) ต่อปี และสามารถเรี ยก
ชาระเงินคืนได้ทนั ที

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
เช็คในมือ
อื่น ๆ
รวม

2
388
500
82
361
4
1,337
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(ล้ านบาท)
10
1,016
551
83
70
44
1,774

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

7
7

14

8
24
32

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
9

อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
งบการเงินรวม
2563

2562
(ล้ านบาท)

วัสดุก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
- ที่ดิน
- ค่าปรับปรุ งที่ดิน
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าโสหุ้ยการก่อสร้าง
- ค่าดอกเบี้ย
ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย
ที่ดินรอการพัฒนา
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
สุ ทธิ
ต้นทุนการกูย้ ืมที่รวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายในระหว่างปี
อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกูย้ ืม (ร้ อยละต่ อปี )
ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายที่บนั ทึกรวม
ในบัญชีตน้ ทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
- ต้นทุนขาย
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

242
1,472

431
1,675

32,301
1,815
4,054
3,052
2,754
744
44,720
9,969
10,582
66,985
(122)
66,863

36,223
2,160
5,509
2,999
2,777
790
50,458
15,580
8,199
76,343
(99)
76,244

262
2.37

483
2.46

19,853

25,760

23
19,876

(7)
25,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั จานวน 8,484 ล้านบาท (2562: 5,401 ล้ านบาท)
คาดว่าจะพัฒนาสาเร็ จในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากรอบระยะเวลารายงาน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย (ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
10

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จากัด
บริษัทย่อยทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริ ษทั เกสรก่อสร้าง จากัด
บริ ษทั พุทธชาด เอสเตท จากัด
บริ ษทั พนาลี เอสเตท จากัด
บริ ษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จากัด
บริ ษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั พฤกษา เวนเจอร์ วัน จากัด *
บริ ษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จากัด
บริ ษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จากัด

ขายอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

ให้บริ การ บริ หารจัดการ ตกแต่ง
บ้าน และรับเหมาก่อสร้าง
ขายอสังหาริ มทรัพย์
ขายอสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ขายอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

ไทย
ไทย

98.23
99.99

98.23
99.99

2,233
1,000

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
99.99

100.00
99.99
99.99
100.00
100.00
99.99

อินเดีย
อินเดีย

100.00
100.00

100.00
100.00
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2563
(ล้านบาท)

2562

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

2,233
1,000

34,621
1,000

34,621
1,000

2,895
-

3,772
-

100
800
800
500
1,000
720

100
800
800
500
1,000
720

-

-

-

-

10
1

10
1

-

-

-

-

วิธีราคาทุน

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด **
บริ ษทั ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอน
สตรั๊คชัน่ จากัด ***
บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต จากัด
(เดิมชื่อ โรงพยาบาลวิมุต
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด)
รวม

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
รับเหมาก่อสร้าง
ประกอบกิจการโรงพยาบาล
เอกชน สถานพยาบาล สถานที่
ตรวจและรักษาคนไข้

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

วิธีราคาทุน
2563
(ล้านบาท)

2562

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

เวียดนาม

100.00

100.00

178

178

-

-

-

-

ไทย

51.00

51.00

5

5

-

-

-

-

ไทย

99.99

99.99

1,000

998

35,621

35,621

2,895

3,772

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
* - ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ได้ลงทุนในหุ้นทุนของบริ ษทั พฤกษา เวนเจอร์ วัน จากัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
และมีทุนจดทะเบียนจานวน 800 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยชาระค่าหุ้นแล้วเป็ นจานวนเงินรวม 720 ล้านบาท
** - การถือหุ้นในบริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด สัดส่ วนการถือหุ้นตามข้อตกลงคือ 85:15 เมื่อมีการชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ถือหุ้นทางอ้อมในบริ ษทั พฤกษา เวียดนาม จากัด ร้อยละ
100 เนื่องจากผูร้ ่ วมทุนยังมิได้ชาระค่าหุ้นในส่วนของตน
*** - บริ ษทั ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรั๊คชัน่ จากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
11

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ลักษณะธุรกิจ

การร่ วมค้าทางอ้ อม (ถือหุ้นโดยบริ ษัทย่ อย)
บริ ษทั พฤกษา เอชดี พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ซี เฮาส์ซิง จากัด *
และก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
บริ ษทั พฤกษา ลักซ์
โซร่ า เฮาส์ซิง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
จากัด
และก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
รวม

ประเทศที่
ดาเนินธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

เงินปันผลรับ
สาหรับปี
2563
2562

มัลดีฟส์

80.00

80.00

129.6

129.6

129.6

129.6

107.5

107.5

-

-

อินเดีย

50.00

50.00

0.3

0.3

0.3
129.9

0.3
129.9

107.5

107.5

-

-

ทั้งนี้เป็ นไปตามสัญญาร่ วมทุนที่กาหนดให้บริ ษทั ร่ วมทุนต้องร่ วมกันตัดสินใจและบริ หารงาน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริ ษทั พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จากัด โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่คู่สัญญา ซึ่งเป็ นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็ น
จานวนเงิน 110 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ้นล่วงหน้าเต็มจานวนเป็ นจานวนเงิน 110 ล้านบาท (2562: 88 ล้ านบาท) โดยบันทึกภายใต้หนี้ สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
เงินลงทุนดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการโอนหุ้นให้แก่คู่สัญญา
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รับโอนจากอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รับโอนจากอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

873
5
878
1
(129)
750

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

184
184
(72)
112

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

694
638
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งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
(ล้ านบาท)
17

รวม

17
24
34
9
(17)
67

890
5
895
24
34
10
(146)
817

3
(17)
(14)

184
184
3
(89)
98

17
81

711
719

-

-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 14

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่า

6

5

-

-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 993 ล้านบาท (2562:
1,061 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ โดยมีขอ้ มูลที่
ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสิ นทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าในบริ เวณ
ใกล้เคียงกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต และที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)

1,805
11
-

1,824
26
101
-

2,875
63
29
(24)

408
30
14
(12)

1,816
25
1,841

1,951
6
43
(108)
1,892

2,943
7
40
(43)
2,947

440
3
2
(31)
414
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

17

29
1
(5)

426
770
(156)
-

7,384
890
(1)
(41)

17

25
1
(3)
23

1,040
1,082
(144)
1,978

8,232
1,099
(34)
(185)
9,112

-

17

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาและ
ขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

25
5
-

682
78
-

1,642
249
(21)

255
52
(12)

17
-

24
2
(4)

-

2,645
386
(37)

30
7
37

760
77
(35)
802

1,870
71
(38)
1,903

295
49
(21)
323

17
17

22
1
(3)
20

-

2,994
205
(97)
3,102
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,786
1,804

อาคาร
และส่วน
ตกแต่ง

1,191
1,090

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
และเครื่ องใช้
สาธารณูปโภค
สานักงาน
ส่วนกลาง
(ล้ านบาท)

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

1,073
1,044

145
91

-

ยานพาหนะ

3
3

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

1,040
1,978

รวม

5,238
6,010

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 1,010 ล้านบาท
(2562: 869 ล้ านบาท)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,086 ล้านบาท (2562: 1,139 ล้ านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันสาหรับวงเงินสิ นเชื่อจาก
ธนาคาร
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
14

สัญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้
อาคาร
ยานพาหนะ
อื่น ๆ
รวม

571
54
4
629

29
29

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 594 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั เช่าพื้นที่อาคารสานักงานแห่ งหนึ่งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่า
เมื่อสิ้นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากาหนดชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั เช่ายานพาหนะเป็ นเวลา 1 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงที่ตลอดระยะเวลาเช่า โดยเงื่อนไขในการจ่ายชาระ
เป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไปสาหรับในประเทศไทย
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
201
5

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การจ่ายชาระคงที่
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า

สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสานักงานให้สิทธิ กลุ่มบริ ษทั ในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหกเดือนปี ก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณารวมสิ ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มี
ความยืดหยุน่ ในการดาเนินงาน สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิที่ให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ีสิทธิเลือกโดยผูใ้ ห้เช่า
ไม่มีสิทธิ ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั จะประเมินตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ใน
การขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ และกลุ่มบริ ษทั จะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่ างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ หากมีเหตุการณ์สาคัญหรื อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสาคัญซึ่ งอยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน /
อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
- ยานพาหนะ
- อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น และ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่าย

148
32
7
26

-

43

-

-

959

5
1
-

5

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญ ญาเช่ าของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษทั มี จานวน 201 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท
ตามลาดับ
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยอาคารสานักงานหลายแห่ งที่ ให้เช่าแก่บุคคลที่ สามตามสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบับกาหนดระยะเวลาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้เป็ นเวลา 3 - 4 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่าในภายหลัง
จะมีการตกลงกับผูเ้ ช่า สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทเพื่อการลงทุนทั้งหมดกาหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจานวนคงที่
ระยะเวลาครบกาหนดชาระตามสัญญาของลูกหนี้สัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
5
3
2
10
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินขั้นต่าที่จะได้ รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
15

5
10
15

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

704
145
1
850
136
(10)
976

ค่าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

358
65
423
67
(10)
480

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

427
496
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2
2
2

1
1
1

1
1

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
16

หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2563
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
- ส่ วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- หุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- หุ ้นกูร้ ะยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินที่มภี าระ
ดอกเบีย้

2562
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้ านบาท)

รวม

-

1,500

-

1,500

3,000

3,000

6,000

-

122

122

-

-

-

-

200

200

-

50

50

4,750

2,000

6,750

-

7,100

7,100

15,250
-

1,307
510

1,307
15,250
510

15,500
-

450
2,000
-

450
17,500
-

21,500

4,139

25,639

18,500

12,600

31,100
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
ส่วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- หุ ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึง
กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
- เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
- หุ ้นกูร้ ะยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ินที่มภี าระ
ดอกเบีย้

2562
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้ านบาท)

รวม

-

-

5

5

-

-

-

-

100

100

-

50

50

4,750

-

4,750

-

-

-

15,250
-

350
24

350
15,250
24

15,500
-

450
-

450
15,500
-

20,000

479

20,479

15,500

500

16,000

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่จะครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

8,572
17,067
25,639
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13,150
17,900
50
31,100

4,855
15,624
20,479

50
15,900
50
16,000

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่มบริ ษ ัทมี วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิ ได้เบิ กใช้เ ป็ นจานวนเงิ นรวม 25,368 ล้านบาท และ 4 ล้าน
เหรี ยญ สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรู ปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท) (2562: 19,564 ล้ านบาท และ 4 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐ (เทียบเท่ า 121 ล้ านบาท) และ 65 ล้ านอินเดียรู ปี (เทียบเท่ า 29 ล้ านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่งนาสิ นทรัพย์ไปเป็ นหลักประกัน ดังนี้

(ก) วงเงินกูย้ ืมจากธนาคารจานวน 2,257 ล้านบาท (2562: 1,700 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั
(ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 50 ล้านบาท (2562: 50 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั
(ค) วงเงินหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารจานวน 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท)
และ 65 ล้านอินเดียรู ปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท) (2562: 3,010 ล้ านบาท และ 4 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ (เทียบเท่ า 121 ล้ าน
บาท) และ 65 ล้ านอินเดียรู ปี (เทียบเท่ า 29 ล้ านบาท)) สาหรับกลุ่มบริ ษทั

(ง)

วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารจานวน 8,701 ล้านบาท (2562: 7,701 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั

(จ)

วงเงินสิ นเชื่ออื่นจานวน 656 ล้านบาท (2562: 654 ล้ านบาท) สาหรับกลุ่มบริ ษทั

สินทรัพย์ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563

2562
(ล้ านบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
รวม

1,086
3,099
4,185

1,139
2,003
3,142

นอกจากนี้วงเงินสิ นเชื่อบางส่วนของบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี (2562: ร้ อย
ละ 1.70 - 1.78 ต่ อปี )
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะยาว
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิ น 500 ล้านบาท เงิน
กู้ยื ม ดัง กล่ าวมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ MLR - 3.2 ต่ อ ปี ก าหนดช าระคื น เงิ น ต้น งวดแรกในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง
พฤษภาคม 2568 และค้ าประกันโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการ
รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นและอื่น ๆ
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจานวนเงิน 1,057 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย BIBOR สาหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month BIBOR) + 2.05 ต่อปี กาหนดชาระคืนเงิน
ต้นงวดแรกในเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 และค้ าประกันโดยอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายของบริ ษทั ย่อย เงิน
กูย้ ืมดังกล่าวมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นและอื่น ๆ
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หุ้นกู้
หุ้นกูข้ องกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หุ้นกูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั เป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและมีหลักประกัน และหุ้นกูท้ ี่ออกโดยบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) เป็ นหุ้นกูร้ ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีหลักประกัน โดยมี มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ดงั กล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภทหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2558
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2560
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 2/2560
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 3/2560
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 1/2561
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

กาหนดชาระดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.23 ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

อายุ

5 ปี

วันที่ออก

วันที่ครบกาหนด

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

จานวนเงิน
2563

2562
(ล้ านบาท)

พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2563

-

2.00

-

2,000

ร้อยละ 2.85

ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

3 ปี 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

กรกฎาคม 2563

-

2.60

-

2,600

ร้อยละ 2.64

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี 5 เดือน มิถุนายน 2560

พฤศจิกายน 2563

-

2.50

-

2,500

ร้อยละ 2.27

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี 6 เดือน กันยายน 2560

มีนาคม 2564

2.00

2.00

2,000

2,000

ร้อยละ 2.37
ร้อยละ 2.84

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2566

4.75
0.75

4.75
0.75

4,750
750

4,750
750

3 ปี
5 ปี

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ประเภทหุ้นกู้

ครั้งที่ 1/2562
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 *
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2563 *
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

กาหนดชาระดอกเบี้ย

อายุ

วันที่ออก

ร้อยละ 2.78

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี

มีนาคม 2562

ร้อยละ 2.30
ร้อยละ 2.55

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี
5 ปี

ร้อยละ 2.70

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

2 ปี

วันที่ครบกาหนด

จานวนเงิน
2563

2562
(ล้ านบาท)

3.50

3.50

3,500

3,500

พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567

3.50
3.00

3.50
3.00

3,500
3,000

3,500
3,000

พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2565

2.00

-

2,000

-

ร้อยละ 2.25 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565
ร้อยละ 2.57 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566
รวม
หัก หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ประเภทไม่ ด้อยสิทธิและไม่ มีหลักประกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

0.50
2.00
22.00
(6.75)
15.25

24.60
(7.10)
17.50

500
2,000
22,000
(6,750)
15,250

24,600
(7,100)
17,500
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มีนาคม 2565

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2561
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2562
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2562
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ครั้งที่ 1/2563 *
ชุดที่ 1
ครั้งที่ 2/2563 *
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

อายุ

วันที่ออก

จานวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

กาหนดชาระดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.37
ร้อยละ 2.84

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี
5 ปี

พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2566

4.75
0.75

4.75
0.75

4,750
750

4,750
750

ร้อยละ 2.78

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี

มีนาคม 2562

มีนาคม 2565

3.50

3.50

3,500

3,500

ร้อยละ 2.30
ร้อยละ 2.55

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

3 ปี
5 ปี

พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565
พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567

3.50
3.00

3.50
3.00

3,500
3,000

3,500
3,000

ร้อยละ 2.70

ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

2 ปี

พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2565

2.00

-

2,000

-

ร้อยละ 2.25 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
2 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565
ร้อยละ 2.57 ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3 ปี
พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566
รวม
หัก หุ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ประเภทไม่ ด้อยสิทธิและไม่ มีหลักประกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

0.50
2.00
20.00
(4.75)
15.25

15.50
15.50

500
2,000
20,000
(4,750)
15,250

15,500
15,500
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วันที่ครบกาหนด

จานวนหน่วย
2563
2562
(ล้ านหน่ วย)

2563

2562
(ล้ านบาท)

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
*

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ในอนาคต โดยกาหนดวงเงินที่ออกตรา
สารหนี้ ดงั กล่าวไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี โดยมีประเภทและอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของตลาดใน
ขณะที่เสนอขาย ในระหว่า งไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2563 จานวน 2,000 ล้านบาท และในระหว่าง
ไตรมาส 4 ปี 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2563 จานวน 2,500 ล้านบาท
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิการออกตราสารหนี้ ทาง
การเงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยให้บริ ษทั ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรู ปแบบต่าง ๆ
กันได้ครั้งเดียวเต็มจานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราว ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจาเป็ นในการใช้เงินของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้ เช่น การดารงอัตราส่วนของหนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น การจ่ายเงินปันผล
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ของหุ้นกู้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุ้นกูร้ ะหว่างปี
ชาระหุ้นกูค้ ืนระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(ล้ านบาท)
21,000
10,000
(6,400)
24,600

24,600
4,500
(7,100)
22,000

15,500
4,500
20,000

5,500
10,000
15,500

เจ้ าหนีก้ ารค้า
งบการเงินรวม
2563

2562
(ล้ านบาท)

บุคคลหรื อกิจการอื่น ๆ
รวม

1,277
1,277
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2,191
2,191

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
18

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขายค้างจ่าย
เงินค่าบารุ งสาธารณูปโภคค้างจ่าย
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
19

1,035
1,075
832
185
93
34
781
4,035

1,140
1,100
852
265
95
41
760
4,253

-

-

10
73
1
5
89

12
58
5
75

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(ล้ านบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

336
32

412
30

รวม

368

442

8
-

13
-

8

13

โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชี วิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความ
เสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน / อสังหาริมทรัพย์พฒ
ั นา
เพื่อขาย
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต (การลดขนาดโครงการ)
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ข้อสมมติทางการเงิน

442

424

13

4

43
(139)
9

48
52
10

5

2
3

9
(78)

-

-

-

110

-

-

46
(29)
17

(17)
(32)
(28)
(77)

(10)
(10)

ผลประโยชน์จ่าย

(13)

(15)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

368

442

รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

5

2563

(1)
14
13
(9)

8

งบการเงินรวม

5

13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
พนักงานประจา
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.53 - 2.81
4, 6, 7, 8 และ 9

1.76 - 4.25
4, 6, 7, 8 และ 9

0.53 - 2.81
4, 6, 7, 8 และ 9

1.76 - 4.25
4, 6, 7, 8 และ 9

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18

0, 6, 8, 12
และ 18
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 16 ปี (2562: 16 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
2563
2562

ข้อสมมติลดลง
2563
2562
(ล้ านบาท)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(39)

(44)

46

51

42

51

(36)

(44)

(38)

(50)

47
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
ข้อสมมติลดลง
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
-
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-

1

-

(1)

-

-

-

-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
20

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุ้น
2563
2562
ต่อหุ้น จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(ล้ านหุ้น/ล้ านบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1
1

2,226
(37)

2,226
(37)

2,226
-

2,226
-

1

2,189

2,189

2,226

2,226

ผูถ้ ือหุ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่งเสี ยงต่อ
หนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 37,878,258 บาทจากทุนจดทะเบี ยนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,188,504,922 บาท
โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที่ อ อกไว้เพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จ านวน
37,878,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ้นสู งกว่ามูลค่าหุ้นที่
จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ้นส่ วนเกิน นี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้

73

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
21

สารอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สารองการแปลงค่างบการเงิน
สารองการแปลงค่ างบการเงิ น แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่ างการแปลงค่ าทั้งหมดจากงบการเงิ น ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ

74

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
22

ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน
31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย
(ล้ านบาท)
1.77%

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

70,332
5,598
(30,890)
(2,786)
42,254
740

รายได้
กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

29,528
3,166
(31)
3,135
56
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 52 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง สุ ทธิ

10,718
(260)
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(10,896)
(438)

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั พฤกษา
เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย
(ล้ านบาท)
1.77%

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

79,933
5,142
(39,327)
(3,682)
42,066
736

รายได้
กาไร
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

40,156
5,655
43
5,698
100
1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม 68 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

1,755
(430)

76

(998)
327

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
23

ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 5 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั
ที่มีสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน
การดาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2
ส่วนงานที่ 3
ส่วนงานที่ 4
ส่วนงานที่ 5

สายงานทาวน์เฮ้าส์ 1: บ้านพฤกษา 1 บ้านพฤกษา 2 และเดอะคอนเนค
สายงานทาวน์เฮ้าส์ 2: พฤกษาวิลล์ 1 และพฤกษาวิลล์ 2
สายงานบ้านเดี่ยว: ภัสสร 1 ภัสสร 2 และภัสสร 3
สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6
สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุดพรี เมียม 1 และอาคารชุดพรี เมียม 2

ผลการดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการภายใน
และสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าการใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ใน
การวัดผลการดาเนินงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการ
อื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้การกาหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็ นไปตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ส่ วนงานที่ 1
2563
2562

ส่ วนงานที่ 2
2563
2562

ส่ วนงานที่ 3
2563
2562

ส่ วนงานที่ 4
ส่ วนงานที่ 5
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

รวมส่ วนงานที่
รายงาน
2563
2562

ส่ วนงานอื่น
2563
2562

รวม
2563

2562

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
7,190
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้อื่น
8
รวมรายได้
7,198

9,821
10
9,831

4,766
6
4,772

7,032
9
7,041

6,518
7
6,525

8,895
8
8,903

7,992
119
8,111

9,724
99
9,823

2,778
71
2,849

4,413
118
4,531

29,244
211
29,455

39,885
244
40,129

840
6
846

4,277
2
4,279

29,244
840
217
30,301

39,885
4,277
246
44,408

กาไร (ขาดทุน) ตาม
ส่ วนงานก่อนภาษีเงินได้

1,164

1,735

400

959

943

1,446

1,401

2,192

297

945

4,205

7,277

(140)

(197)

4,065

7,080

13,838

16,221

11,679

14,117

16,011

18,094

17,764

19,745

10,511

10,893

69,803

79,070

3,243

3,388

73,046

82,458

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
7,197
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
1
รวมรายได้
7,198

9,831
9,831

4,772
4,772

7,041
7,041

6,525
6,525

8,903
8,903

8,106
5
8,111

9,816
7
9,823

2,849
2,849

4,530
1
4,531

29,449
6
29,455

40,121
8
40,129

841
5
846

4,277
2
4,279

30,290
11
30,301

44,398
10
44,408

สินทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้ท้งั หมดของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การกระทบยอดรายได้ กาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ของส่ วนงานที่รายงาน
2563

2562
(ล้ านบาท)

รายได้
รวมรายได้ตามส่วนงานที่รายงาน
รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้ รวม
กาไรหรื อขาดทุน
รวมกาไรก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานที่รายงาน
ขาดทุนอื่น
ตัดรายการขาดทุนระหว่างส่วนงาน
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
กาไรรวมก่อนภาษีเงินได้
สินทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
สิ นทรัพย์อื่น
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม
ส่ วนงานภูมศิ าสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
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29,455
846
30,301
(840)
52
29,513

40,129
4,279
44,408
(4,277)
21
40,152

4,205
(140)
4,065
34
(414)
3,685

7,277
(197)
7,080
230
(296)
7,014

69,803
3,243
73,046
5,227
78,273

79,070
3,388
82,458
4,324
86,782

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของสัญญา

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
เงินรับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า

(2,786)
3,795
(3,370)
(2,361)

(2,689)
3,753
(3,850)
(2,786)

งบการเงินรวม
2563
2562

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(ล้ านบาท)
464

569

-

รายได้ ที่คาดว่ าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ นของสัญญาที่ทากับ
ลูกค้าจานวน 21,939 ล้านบาท (2562: จานวน 29,034 ล้ านบาท) ซึ่งกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ดงั กล่าวเมื่อลูกค้าได้รับโอนการ
ควบคุมอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปี ข้างหน้า (2562: ภายใน 3 ปี ข้ างหน้ า)
24

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
อื่น ๆ
รวม

1,450
107
746
2,303

80

(ล้ านบาท)
1,883
142
990
3,015

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
44
3
21
68

50
3
13
66

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึงอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ได้จด
ทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ ได้รับ
อนุญาต
25

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินและที่ดินพร้อม
บ้านเพื่อขาย บ้านตัวอย่าง และ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายโฆษณา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า
(2562: ค่ าเช่ าจ่ าย)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

งบการเงินรวม
2563
2562
5,494

24

14
12, 13,
14, 15

ค่าตัดจาหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่ง
สัญญาที่ทากับลูกค้า
อื่น ๆ
รวมต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

81

(ล้ านบาท)
10,720

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

-

11,255
2,549
2,303
1,195
462

(6,436)
16,975
3,015
1,655
1,092

-

252

959

-

454

451

328
1,021

367
4,016

25,313

32,814

68
-

66
5

5
-

1
-

42

49

115

121

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
26

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

834
8
842

1,518
17
1,535

34

16

20

(1)

858

1,555

33

32

-

34

32
32

งบการเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้ านบาท)

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(11)

2

(9)

(36)

7

(29)

(17)
(28)

3
5

(14)
(23)

77
41

(15)
(8)

62
33

82

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนภาษี
เงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

10

2563
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

2562
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุ ทธิจากภาษี ก่อนภาษี
เงินได้
เงินได้
(ล้ านบาท)

(2)

8

(13)

3

สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

(10)

งบการเงินรวม
2563

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
การตัดรายการจากการจัดทางบการเงิน
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รายจ่ายที่หกั ได้สองเท่า
รวม

2562

20

(ล้ านบาท)
3,685
737

23

101
13
8
(1)
858

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
7,014
1,403

22

102
41
17
(8)
1,555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุ ทธิ
รวม

83

2562

20

(ล้ านบาท)
3,060
612

1

(579)
33

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
3,938
788

1

(756)
32

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

หนีส้ ิน
2562

145
(129)
16

2563

2562

(ล้ านบาท)
156
(129)
(129)
129
27
-

(129)
129
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

2
2

84

หนีส้ ิน
2562

2563

(ล้ านบาท)
3
3
-

2562
-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
สารองการแปลงค่างบการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

3
34
12

5
(17)
(1)
1

73
5
27
2
156

(4)
(1)
1
(16)

-

(129)

-

-

27

(16)

-

85

-

8
17
11
1
3

-

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2
5

72
4
29
3
145

(129)
5

16

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการความเสี ยหายจากคดีความ
สารองการแปลงค่างบการเงิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สุ ทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

4
35
13

(1)
(1)
(1)

73
15
20
2
162

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

3
34
12

15
(10)
2

(15)
7
(8)

73
5
27
2
156

(107)

(22)

-

55

(20)

ณ วันที่
1 มกราคม

2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

3

86

(129)
(8)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

1

(2)

27

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
27

ณ วันที่
1 มกราคม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้ านบาท)

-

3

ณ วันที่
31 ธันวาคม

3

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับการประกอบกิจการที่อยู่
อาศัยสาหรับผูม้ ีรายได้น้อยหรื อรายได้ปานกลาง (พื้นที่ใช้สอยต่อหน่ วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ากว่า 31 ตาราง
เมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 600,000 บาท)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้ปรับเงื่อนไข และราคาจาหน่ายสาหรับโครงการที่ต้ งั ในเขต
1 ดังนี้ กรณี การก่อสร้างอาคารชุด จะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และจาหน่ายในราคาหน่วยละ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณี การก่อสร้างบ้านแถวหรื อบ้านเดี่ยวจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า
70 ตารางเมตร และจาหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท (รวมค่าที่ดิน)
สิ ทธิพิเศษที่สาคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน สิ ทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุ ดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
28

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท / ล้ านหุ้ น)
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั
(ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว

2,771
2,189
1.27

กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
29

5,359
2,189
2.45

3,027
2,189
1.38

3,907
2,189
1.79

เงินปันผล
ผูถ้ ือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้
อนุมตั ิ
โดยที่ประชุม

วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราเงินปันผล
ต่อหุ้น
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2563 มีมติอนุมตั ิ
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 11 สิ งหาคม 2563 8 กันยายน 2563

0.31

678

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมัติ
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 10 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 9 สิ งหาคม 2562 6 กันยายน 2562

0.95
0.60

2,079
1,313

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมัติ
เงินปันผลประจาปี
สามัญผูถ้ ือหุ้น
26 เมษายน 2562 22 พฤษภาคม 2562
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริ ษทั 9 สิ งหาคม 2561 7 กันยายน 2561
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2562

1.55
(0.55)
1.00

3,392
(1,203)
2,189
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
30

เครื่ องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลาดับชั้น
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การแสดงข้อ มู ล มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุนตัด
จาหน่าย - สุ ทธิ
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(1,507)
(22,000)

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุนตัด
จาหน่าย - สุ ทธิ
31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(450)
(20,000)
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งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(22,124)

ระดับ 3

(1,541)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(20,118)

ระดับ 3

(461)
-

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(500)
(24,600)

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้

(500)
(15,500)

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(24,815)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
(ล้ านบาท)

-

(15,644)

ระดับ 3

(510)
-

ระดับ 3

(510)
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริ หารความ
เสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ นระเบี ยบและมี ประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญ อยู่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทาหน้าที่ ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตามเครื่ องมือทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(ข.1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจากัด เนื่องจาก
คู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(ข.1.2) การค้ าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้ สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 32)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวนใน
กระแสเงินสด
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจานวนเงินเป็ น
จานวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ อนุพันธ์
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

มูลค่า
ตามบัญชี

1,277
3,007
632
22,000
26,916

มูลค่า
ตามบัญชี

450
29
20,000
20,479

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

1,277
1,700
122
6,750
9,849

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

100
5
4,750
4,855

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

1.70 - 3.00
2.27 - 3.23
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งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
500
114
9,500
10,114

807
309
5,750
6,866

87
87

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(ล้านบาท)
250
5
9,500
9,755

ภายใน 1 ปี

6,050
7,100
13,150

100
15
5,750
5,865

4
4

งบการเงินรวม
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้านบาท)
400
17,500
17,900

50
50

รวม

1,277
3,007
632
22,000
26,916

รวม

450
29
20,000
20,479

รวม

6,500
24,600
31,100

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
4.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้านบาท)
17,131

3.00
2.30 - 2.84

50
50

-

รวม

-

400
15,500
15,900

17,131

50

500
15,500
16,000

50

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับต่า
งบการเงินรวม
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562
(ล้ านบาท)

เงินรูปีอินเดีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

83
83

84
84

(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่ งส่ ง
ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยหลักมาจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุ
ข้อ 16) กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมื อทางการเงิน ในการจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมเป็ นการเฉพาะ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกูย้ ืมเป็ นไปตามอัตราตลาด
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การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสามัญ

32

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

สัญญาอื่น ๆ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น
สัญญาเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
สัญญาเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
สัญญาว่าจ้างงานบริ การและค่าที่ปรึ กษา
รวม

44
1,732
317
154
14
12
2,273

3,116
1,235
201
41
21
4,614

-

1
1

อื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก)

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต่อธนาคารจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสื อค้ าประกันให้แก่ กลุ่มบริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 9,193 ล้านบาท (2562: 10,116 ล้ านบาท)

(ข)

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันต่อธนาคารเกี่ยวกับการค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี จานวนรวม 115 ล้านบาท
(2562: 115 ล้ านบาท) วงเงินหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารจานวน 8,894 ล้านบาท (2562: 9,144 ล้ านบาท)
วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินจานวน 10,918 ล้านบาท (2562: 9,856 ล้ านบาท) และวงเงินสิ นเชื่ออื่นจานวน 821 ล้านบาท
(2562: 819 ล้ านบาท) ของบริ ษทั ย่อยแห่งอื่น ๆ ในกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
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หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบริ ษทั อื่นและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จาก
การผิดสัญญา การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายและอื่น ๆ โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องและอาจเรี ยกได้เป็ นจานวนเงิน 818 ล้านบาท
(2562: 923 ล้ านบาท) ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการไต่สวนของศาล อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั รวมจานวน 21 ล้านบาท
(2562: 24 ล้ านบาท) ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

34

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิง้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจานวนทั้งหมด
27,143,601 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของบริ ษทั เทพธัญญภา จากัด จาก
บริ ษทั วอล์คออน จากัด ในราคาซื้ อขายรวมทั้งสิ้ น 708.8 ล้านบาท โดยบริ ษทั เทพธัญญภา จากัด เป็ นเจ้าของและ
ประกอบธุ รกิ จโรงพยาบาลเทพธาริ น ทร์ และถื อหุ้ น ในบริ ษทั ย่อยอีก 5 บริ ษ ัท ได้แก่ 1. บริ ษ ัท ดี เอ็ม ฟู้ด จากัด
2. บริ ษัท แลปพลัส วัน จ ากัด 3. บริ ษ ั ท อิ น เตอร์ เวนชั่ น คอนซั ล ติ้ ง แอท เทพธาริ นทร์ ฮอสพิ ท อล จ ากั ด
4. บริ ษทั ศูนย์ทนั ตกรรมเทพธาริ นทร์ จากัด และ 5. บริ ษทั คอนทัวส์เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จากัด

(ข)

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทาให้คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็ นจานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผลการอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซึ่ งจะจัดขึ้นใน
วันที่ 29 เมษายน 2564

(ค)

การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงดาเนินอยูภ่ ายหลังจากที่แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดการมีผลบังคับใช้ โดยมี
การตรวจพบผูต้ ิ ด เชื้ อ เป็ นจ านวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารแพร่ ร ะบาดไปทั่ว ประเทศไทย เพื่ อ เป็ นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ ระบาด
โดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน และจากัดการเดินทาง ในขณะเดียวกัน
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) วัคซี นป้องกันโรคโควิด 19 เริ่ มนาไปใช้ได้แล้วและกาลังแจกจ่ายไปทัว่
โลก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าวัคซีนดังกล่าวจะสามารถป้ องกันการแพร่ ระบาดเป็ นระยะ
เวลานานเท่าใดและป้องกันได้มากน้อยเพียงใด และการแพร่ ระบาดจะสิ้นสุ ดลงเมื่อใด
เนื่องจากสถานการณ์ดงั กล่าวมีความไม่แน่นอนสู งและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ณ ขณะนี้จึงไม่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบของการแพร่ ระบาดที่ยงั คงดาเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และการแจกจ่ายวัคซีน ที่อาจมีต่อธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดและดาเนิ นการเพื่อลดผลกระทบให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ งรวมอยู่ใ นงบการเงิ น ส าหรั บ ปี 2563 เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงิน สาหรับปี 2563
ดังนี้
2562
งบการเงินรวม
ก่อน
จัดประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

หลัง
จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินมัดจาจากลูกค้า
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

2,786
-

(2,786)
1,555

1,555

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน

-

1,231

1,231

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ีเนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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