
 

 

 

 
 

 
 
 
 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมาย
เหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
อา้งถึงหมายเหตุ 3(ช) และ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จ ะต ่ า ก ว่ า  ก า รปร ะ เ มิ น มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ
โดยประมาณของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายนั้น
ข้ึนอยู่กบัการประมาณการของราคาขายในอนาคตและ
การประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะก่อสร้างจนแลว้เสร็จ
ของกลุ่มบริษทั 

 

ทั้งน้ี ความไม่แน่นอนของการประมาณการดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าตามบัญชีของ
อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพื่อขาย ซ่ึงการประมาณการ
ราคาขายในอนาคตข้ึนอยู่กับเง่ือนไขสภาวการณ์ทาง
การตลาด และการประมาณการต้นทุนท่ีคาดว่าจะ
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง
สภาวการณ์ทางการตลาดของวสัดุก่อสร้าง ตน้ทุนจ่าย
ผูรั้บเหมาและการก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลย
พินิจของผูบ้ริหารอย่างมีนยัส าคญัในการประมาณการ 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยและข้อสมมติต่าง ๆ และมียอด
คงเหลือท่ีมีนัยส าคญัในงบการเงินรวม ขา้พเจา้จึงเห็น
วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 
- การสอบถามผูบ้ริหาร เพื่อท าความเข้าใจและประเมิน

กระบวนการเก่ียวกบัการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และทดสอบการ
ควบคุมของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการ
อนุมติัการก าหนดราคาขายและประมาณการตน้ทุน การ
ปรับราคาขายและการทบทวนประมาณการตน้ทุน 

- การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการราคาท่ี
คาดว่าจะขายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยวิธีการเปรียบเทียบ
ประมาณการราคาขายกบัราคาท่ีขายไดจ้ริง และแนวโนม้
ราคาขายของอสงัหาริมทรัพย ์

- การประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการ
ต้น ทุน ท่ีคาดว่ าจะ ก่อส ร้ างจนแล้ว เส ร็จโดยการ
เปรียบเทียบประมาณการตน้ทุนกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
และเอกสารประกอบรายการ  

- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(วรรณาพร จงพีรเดชานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4098 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 กมุภาพนัธ์ 2565

 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,347,978,395 1,336,530,437 11,164,114 13,520,988

ลูกหน้ีการคา้ 7 36,777,035 - - -

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย 5 - - 2,847,163 63,397,808

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัยอ่ย 5 - - 16,018,656,793 21,885,729,109

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - หมุนเวียน 22 472,396,086 319,767,338 - -

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 8, 16 56,756,680,519 66,863,154,324 - -

สินคา้คงเหลือ 9 18,076,284 - - -

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  408,355,265 451,219,587 - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 699,156,741 676,662,024 321 321

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 136,499,474 205,211,990 11,184,306 337,932

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 61,875,919,799 69,852,545,700 16,043,852,697 21,962,986,158 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 39,620,695,717 35,620,695,717

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 834,625,700 107,540,634 - -

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้

   - ไม่หมุนเวียน 22 9,027,552 249,299,060 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 1,374,748,929    718,564,228       - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13, 16 6,565,787,206    6,009,708,184    8,284 26,446

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 503,651,330       628,675,805       25,489,501 28,931,952

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 678,202,822       496,359,162       1,048,164 1,233,164

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 71,608,096         16,250,917         1,895,491 1,536,252

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5 138,036,342       194,177,197       1,336,945 1,336,945

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,175,687,977 8,420,575,187 39,650,474,102 35,653,760,476 

รวมสินทรัพย์ 72,051,607,776 78,273,120,887 55,694,326,799 57,616,746,634 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 4,359,195           1,500,000,000    - -

เจา้หน้ีการคา้ 1,349,630,896    1,277,256,051    - -

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 2,731 1,917

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน - 522,874,400 - -

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 5, 16 117,749,858 121,979,454 5,489,816 4,673,629

เงินกูย้มืระยะสั้น - บริษทัยอ่ย - - 6,456 246

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 16 400,000,000 200,000,000 - 100,000,000

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 9,500,000,000 6,750,000,000 9,500,000,000 4,750,000,000

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 22 2,293,829,080 1,394,715,529 - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 261,903,819 263,249,037 - 11,694,747

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  5, 17 3,974,710,870 4,034,660,527 86,555,173 88,882,818

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 17,902,183,718 16,064,734,998 9,592,054,176 4,955,253,357 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 457,000,000 1,307,000,000 - 350,000,000

หุ้นกูร้ะยะยาว 16 8,750,000,000 15,250,000,000 8,750,000,000 15,250,000,000

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 5, 16 396,261,166 509,975,784 20,482,572 24,317,342

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวียน 22 35,920,965 966,483,902 - -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 395,909,693 368,012,136 8,994,569 7,622,243

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 32 41,949,945 20,564,921 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,077,041,769 18,422,036,743 8,779,477,141 15,631,939,585 

รวมหนีสิ้น 27,979,225,487 34,486,771,741 18,371,531,317 20,587,192,942 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,188,504,922    2,188,504,922    2,188,504,922    2,188,504,922    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,189 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,188,504,922 2,188,504,922 2,188,504,922 2,188,504,922 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 1,872,580,809    1,872,580,809    32,420,281,342 32,420,281,342 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 223,730,753       223,730,753       222,638,318       222,638,318       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 39,128,151,501 38,876,478,969 2,491,370,900 2,198,129,110 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (88,788,813) (114,746,671)  -  - 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 43,324,179,172 43,046,548,782 37,322,795,482 37,029,553,692 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 748,203,117       739,800,364       - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 44,072,382,289 43,786,349,146 37,322,795,482 37,029,553,692 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 72,051,607,776 78,273,120,887 55,694,326,799 57,616,746,634 

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงนิรวม
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 22 28,040,732,317 29,244,350,853 - -

รายไดกิ้จการโรงพยาบาล 270,159,172 - - -

รายไดเ้งินปันผล 5, 10 - - 2,368,552,525 2,894,897,531 

รายไดอ่ื้น 5 119,310,910 268,615,238 633,303,455 730,792,746 

รวมรายได้ 28,430,202,399 29,512,966,091 3,001,855,980 3,625,690,277 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 8, 24 19,722,407,161 19,876,218,290 - -

ตน้ทุนกิจการโรงพยาบาล 405,871,512 - - -

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 24 2,189,159,821 2,110,418,065 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 24 2,564,548,512 3,326,365,901 120,497,894 115,460,061 

รวมค่าใช้จ่าย 24,881,987,006 25,313,002,256 120,497,894 115,460,061 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,548,215,393 4,199,963,835 2,881,358,086 3,510,230,216 

ตน้ทุนทางการเงิน (549,546,391) (515,019,006) (480,735,601) (450,105,746)

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 109,598,624        - - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 22 3,108,267,626 3,684,944,829 2,400,622,485 3,060,124,470 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (704,946,333) (858,195,967) (6,415,970)          (33,101,350)        
กําไรสําหรับปี 2,403,321,293 2,826,748,862 2,394,206,515 3,027,023,120 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 26,112,638         (8,711,129)          - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้

     ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 308,108              - - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง 26,420,746 (8,711,129) - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 18 - (17,425,051) - 9,927,458           

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 - 3,485,010 - (1,985,492)          

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - (13,940,041) - 7,941,966 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 25 26,420,746 (22,651,170) - 7,941,966 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,429,742,039 2,804,097,692 2,394,206,515 3,034,965,086 

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,352,637,257     2,770,630,706     2,394,206,515     3,027,023,120     

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 50,684,036         56,118,156         - -
     2,403,321,293      2,826,748,862      2,394,206,515      3,027,023,120 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,378,595,115     2,748,521,848          2,394,206,515      3,034,965,086 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 51,146,924         55,575,844          -  - 
     2,429,742,039      2,804,097,692      2,394,206,515      3,034,965,086 

กําไรต่อหุ้น (บาท)

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 27 1.07 1.27 1.09 1.38 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผู ้

ถือหุน้
ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,188,504,922 1,872,580,809 223,730,753 38,876,916,613 (106,189,961) 43,055,543,136 736,467,279 43,792,010,415 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 - - - (2,757,516,202)   - (2,757,516,202)    - (2,757,516,202)   

   เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - - - - - (52,242,759)         (52,242,759)        

   รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (2,757,516,202)   - (2,757,516,202)    (52,242,759)         (2,809,758,961)   
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,757,516,202)   - (2,757,516,202)    (52,242,759)         (2,809,758,961)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 2,770,630,706 - 2,770,630,706     56,118,156           2,826,748,862    
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - (13,552,148)        (8,556,710) (22,108,858)         (542,312)              (22,651,170)        
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 2,757,078,558     (8,556,710)          2,748,521,848     55,575,844           2,804,097,692    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2,188,504,922 1,872,580,809 223,730,753 38,876,478,969 (114,746,671) 43,046,548,782 739,800,364 43,786,349,146 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ส่วนแบ่ง รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ การแปลงค่า เบด็เสร็จอื่น ของส่วนของ ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของการร่วม ผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,188,504,922 1,872,580,809 223,730,753 38,876,478,969 (114,746,671) - (114,746,671) 43,046,548,782 739,800,364 43,786,349,146 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 - - - (2,100,964,725)     - - - (2,100,964,725)       (2,100,964,725)     

   เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ย - - - - - - - - (42,744,171)       (42,744,171)          

   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (2,100,964,725)     - - - (2,100,964,725)       (42,744,171)       (2,143,708,896)     
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,100,964,725)     - - - (2,100,964,725)       (42,744,171)       (2,143,708,896)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 2,352,637,257 - - - 2,352,637,257         50,684,036         2,403,321,293       
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - -                        25,649,750 308,108 25,957,858 25,957,858              462,888              26,420,746            
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 2,352,637,257       25,649,750           308,108         25,957,858    2,378,595,115         51,146,924         2,429,742,039       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,188,504,922 1,872,580,809 223,730,753 39,128,151,501 (89,096,921) 308,108 (88,788,813) 43,324,179,172 748,203,117 44,072,382,289 

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,188,504,922 32,420,281,342 222,638,318            1,920,680,226 36,752,104,808 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 - - - (2,757,516,202)       (2,757,516,202)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,757,516,202)       (2,757,516,202)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 3,027,023,120 3,027,023,120 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - 7,941,966 7,941,966 
รวมกําไรขาดทุนบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 3,034,965,086         3,034,965,086 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,188,504,922         32,420,281,342       222,638,318            2,198,129,110         37,029,553,692 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วน
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย จดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 2,188,504,922 32,420,281,342 222,638,318            2,198,129,110 37,029,553,692 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 - - - (2,100,964,725)        (2,100,964,725)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (2,100,964,725)        (2,100,964,725)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร - - - 2,394,206,515 2,394,206,515 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 2,394,206,515 2,394,206,515 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,188,504,922         32,420,281,342       222,638,318            2,491,370,900         37,322,795,482 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 2,403,321,293     2,826,748,862     2,394,206,515     3,027,023,120     

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 704,946,333        858,195,967        6,415,970           33,101,350         

ตน้ทุนทางการเงิน 549,546,391        515,019,006        480,735,601        450,105,746        

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 464,772,879        454,621,137        5,691,103 4,907,939

ดอกเบ้ียรับ - - (601,631,056) (653,010,658)

ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 46,302,147         22,726,154         - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (956,401)             79,670,072         - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 327,336              - - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (44,983,131)        (66,990,522)        - -

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (489,180)             (10,114,066)        - (287,442)             

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย - - (2,368,552,525)   (2,894,897,531)   

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 32,640,797         (10,888,911)        - -

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 35,095,817         19,620,266         - -

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (109,598,624)      - - -

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้

   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (308,108)             - - -
4,080,617,549     4,688,607,965     (83,134,392)        (33,057,476)        

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (36,777,035)        - - -

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัย่อย - - 60,550,645         (36,028,915)        

ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 87,642,760         (104,942,920)      - -

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 8,950,877,842     9,605,100,741     - -

สินคา้คงเหลือ (18,076,284)        - - -

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 42,864,322         390,929,923        - -

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (22,494,717)        (185,878,740)      - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 68,712,516         36,314,471         (10,846,374)        479,580              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 56,140,855         19,514,539         - (78,133)               

เจา้หน้ีการคา้ 72,374,845         (913,946,846)      - -

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัย่อย - - 814                     (5,710)                 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (522,874,400)      (1,140,696,650)   - -

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (31,449,386)        (425,198,307)      - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (65,783,762)        (170,970,175)      2,565,248           (1,584,681)          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 27,897,557         (87,748,549)        1,372,326           2,632,430

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 12,689,672,662   11,711,085,452   (29,491,733)        (67,642,905)        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (768,176,889)      (1,111,334,737)   (18,469,956)        (34,138,484)        

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (13,710,793)        (22,962,018)        - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 11,907,784,980 10,576,788,697 (47,961,689) (101,781,389)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัย่อย - - (4,000,000,000)   -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (724,718,969)      - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 107,540,634        - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (809,563,592)      (1,131,491,667)   - -

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 15,509,789         9,059,860           - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (245,928,169)      (136,395,369)      - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - (24,255,261)        - -

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 540,349,963        124,153,025        - -

เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย - - 2,368,552,525     2,894,897,531     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 5 - - (10,532,538,970) (14,316,750,221) 

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 5 - - 16,275,538,970   9,967,107,685     

ดอกเบ้ียรับ - - 725,703,372        284,780,859        

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,116,810,344) (1,158,929,412) 4,837,255,897 (1,169,964,146)

(บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย - - 80,529                13,694                

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อย - - (74,336)               (49,162)               

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง - สุทธิ (1,495,640,805)   (4,500,000,000)   - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,000,000,000     1,057,000,000     - -

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,650,000,000)   (50,000,000)        (450,000,000)      (50,000,000)        

เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 3,000,000,000     4,500,000,000     3,000,000,000     4,500,000,000     

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหุน้กูร้ะยะยาว (6,750,000,000)   (7,100,000,000)   (4,750,000,000)   -

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (135,516,497)      (200,548,038)      (5,772,462)          (5,087,335)          

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 28 (2,100,964,725)   (2,757,516,202)   (2,100,964,725)   (2,757,516,202)   

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (42,744,171)        (52,242,759)        - -

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย (604,660,480)      (752,310,154)      (484,920,088)      (434,246,581)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (8,779,526,678) (9,855,617,153) (4,791,651,082) 1,253,114,414 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,011,447,958 (437,757,868) (2,356,874) (18,631,121)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,336,530,437     1,774,288,305     13,520,988         32,152,109         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6 3,347,978,395     1,336,530,437     11,164,114 13,520,988 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 30,862,012         (40,292,804)        - -

รับโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาก

   อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย - สุทธิ (1,154,048,588)   (10,330,255)        - -

รับโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจากจาก

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - (29,977,746)        - -

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

18 

หมายเหตุ สารบัญ 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7  ลูกหน้ีการคา้ 
8  อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
12  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  สญัญาเช่า 
15  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
18  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
19  ทุนเรือนหุน้  
20  ส ารองตามกฏหมาย  
21  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
22  ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
24  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
25  ภาษีเงินได ้
26  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
27  ก าไรต่อหุ้น 
28  เงินปันผล 
29  เคร่ืองมือทางการเงิน 
30  การบริหารจดัการทุน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 
32  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
34  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่เลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ ครอบครัววิจิตรพงศพ์นัธุ์ (ถือหุน้ร้อยละ 75.40) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุน กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยรายละเอียด
ของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช้
มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้
สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้
ต่อไปน้ี 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 
3(ฏ) และ 14  สญัญาเช่า 

- การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
- กลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้งัหมดของสินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของ                                  

พึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าช่วงหรือไม่ 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ีจะ
ส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 
8 การประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 
8 การประมาณการค่าเผือ่ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 
18 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้และการคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้       

หกัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ และ 
29 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีน าขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใช ้
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในการร่วมคา้ 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดย
ถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการ
งานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผล ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ร่วมส้ินสุดลง 

 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วม
คา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการ
ในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน ตน้ทุนเงิน
ลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน   

 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงาน    
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ   
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่างบ
การเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าใหสู้ญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้ง
ถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ 
กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า 
  

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้
แต่กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดั
ประเภท  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือ
คงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์าง
การเงิน  
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
 

(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้   
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมาย]ท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนั
ใหก้บักลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น 
การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) 

 
(ง.4) การตัดจ าหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 

(ง.5) ดอกเบีย้ 
 

 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าด้าน
เครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไป
ค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืนวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือ
เกิดข้ึน  
 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพ่ือหาอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมี  ความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ช) อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพือ่ขาย 
 

อสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายคือ อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือขายในการด าเนินธุรกิจปกติ      
อสงัหาริมทรัพยน้ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินซ่ึงรวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าถมดิน ค่าใชจ่้ายในการ
พฒันา ตน้ทุนการกูย้ืม และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือ
ขายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายรวมการปันส่วน
ของค่าใชจ่้ายในการพฒันาสินทรัพยส่์วนกลางตามพ้ืนท่ีขายหรือราคาขาย 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยประมาณการตน้ทุนในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

เม่ือมีการขายอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย ตน้ทุนของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเดียวกนักบัท่ี
มีการรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
ตน้ทุนของวสัดุก่อสร้างค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเคล่ือนท่ี 
 

ตน้ทุนของท่ีดินค านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 
 

(ซ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธี
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น
การประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 

 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้าย
ทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารเพ่ือให้เช่าจ านวน 20 ปีและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน  
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(ญ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้งบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะ
ถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือ
กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุน
ในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง   
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี   
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่วนตกแต่ง 2 - 50 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 ปี 
สาธารณูปโภคส่วนกลาง  20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีคิดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วน จากเดิมกลุ่ม
บริษทัค านวณโดยวิธีเส้นตรง อายกุารให้ประโยชน์คงเหลือ 1 - 18 ปี เปล่ียนเป็นวิธีค านวณตามผลผลิต 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ
จะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ี
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์คือ 10 ปี 

 

(ฏ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
  

ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่ม
บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่า
ทั้งหมด 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่า
ใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่ม
บริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
โดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะทอ้นระยะเวลาของ
สญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสญัญาเช่าเงินทุน สญัญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าและแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของรายไดค้่าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสญัญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง)  
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(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ
ค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฑ) หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่ม
บริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้
เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่าย
สุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่า
ใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้
ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้น
จ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติัการ
จ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการและรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้
เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่า
มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 

 

(ต) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึง
ไม่รวมจ านวนเงินท่ีเกบ็แทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะ
ไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้
ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 
การขายอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายรับรู้เม่ือไดโ้อนอ านาจควบคุมอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบัลูกคา้ดว้ยจ านวนเงิน
ท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม หรือภาษีขายอ่ืน ๆ 
และแสดงสุทธิจากส่วนลดและส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืนเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้อ่ืน
แยกจากกัน หากอสังหาริมทรัพย์และสินค้าดังกล่าวสามารถแยกออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้นแยกจากกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสินคา้นั้น ๆ 
 
เงินมดัจ าและเงินงวดของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายซ่ึงไดรั้บจากลูกคา้ก่อนวนัท่ีรับรู้รายไดแ้สดงเป็นหน้ีสินตามสญัญา
ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินมดัจ าและเงินงวดจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในอสังหาริมทรัพยใ์ห้กบั
ลูกคา้ หากเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวมีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ดอกเบ้ียจ่ายบนัทึกโดยใช้วิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  กลุ่มบริษัทใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติท่ีไม่ปรับปรุงส่ิงตอบแทนด้วยผลกระทบท่ีเกิดจากการมี
องคป์ระกอบของการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัหากระยะเวลาของการจดัหาเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 12 เดือน 
 
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะรับรู้
เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือไดใ้ห้บริการหรือเม่ือไดส่้งมอบยาให้กบัลูกคา้แลว้ 
รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายได้
ท่ีรับรู้สะสม 
 
รายไดจ้ากการให้บริการส าหรับคนไขภ้ายใตส้ัญญาบริการกบัส านักงานประกนัสังคม บนัทึกเป็นรายไดต้ามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานดงักล่าว เช่น จ านวนผูป้ระกนัตนท่ีข้ึนทะเบียนกบัโรงพยาบาล ขอ้มูลทาง
สถิติเก่ียวกบัการให้บริการของโรงพยาบาล เป็นตน้ นอกจากน้ีการช าระหน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายและงบประมาณตามโครงการ
สวสัดิการของภาครัฐ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงไดป้ระมาณการรายไดค้า้งรับดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไข
ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานดงักล่าว 
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(ถ) รายได้เงินปันผล 
 
รายไดเ้งินปันผลบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 
ส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่
จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสิน
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(น) บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นส านกังานใหญ่ ค่าใชจ่้ายส านกังานใหญ่ และ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้
 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนในระหว่างปี 2564 จาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 ท าให้ประเทศไทยและหลายประเทศไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการ
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการ
ชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินคา้
ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้
มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน งบการเงินน้ีจึงยงัไม่รวมปัจจยัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

36 

5 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 ส าหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 
 ประเทศที่จัดตั้ง /  

ช่ือกิจการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เกสร คอนสตรัคชัน่ จ ากดั มลัดีฟส์ เป็นสาขาของบริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั 
นาย ทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ์ ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ10 ข้ึน

ไปและเป็นกรรมการของบริษทั 
บริษทั ที ซี ที จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท 
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  602  653 
เงินปันผลรับ -  -  2,369  2,895 
รายไดค้่าบริหารงาน -  -  32  77 
        

กจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 108  152  6  5 
        

ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 151  175  59  58 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4  9  3  4 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 155  184  62  62 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ลูกหน้ีอ่ืน 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3  63 

 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
2564          
บริษทัยอ่ย          
   - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3.3  21,481  10,533  (16,276)  15,738 
   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   405      281 
รวม   21,886      16,019 
          

          

2563          
บริษทัยอ่ย          
   - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3.3  17,131  14,317  (9,967)  21,481 
   - ดอกเบ้ียคา้งรับ   37      405 
รวม   17,168      21,886 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินมัดจ าค่าเช่าและบริการ 
    (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน) 

       

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28  44  1  1 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 480  572  24  29 
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สัญญาส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
(ก) บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านักงาน (รวมค่าบริการท่ีเก่ียวข้อง) กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน 

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 โดยผูใ้ห้เช่าส่งมอบสถานท่ี
เช่าให้กบักลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และต่อสัญญาถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยยกเลิกพ้ืนท่ีเช่าบางส่วน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรของหน้ีสินตามสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท  
 

(ข) บริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินบางส่วนซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,178 ลา้น
บาท (2563: 2,170 ล้านบาท) ให้แก่โครงการของกลุ่มบริษทัเพ่ือด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีก าหนดเวลา 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินรวมถึงยกท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์เป็นจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท (2563: 95 ล้านบาท) โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 31 ลา้นบาท 
(2563: 99 ล้านบาท) 

 
(ค) บริษทัมีสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัยอ่ยบางแห่งวงเงินรวม 3,122 ลา้นบาท และมีสัญญากูย้ืมเงินจากบริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึงวงเงินรวม 6,457 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินกูล้บดว้ยร้อยละ 2 (MLR-2) ต่อปี และสามารถเรียก
ช าระเงินคืนไดท้นัที 
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
เงินสดในมือ 1  2  -  - 
เงินฝากธนาคาร 2,869  970  11  14 
เช็คในมือ 477  361  -  - 
อ่ืน ๆ 1  4  -  - 
รวม 3,348  1,337  11  14 
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7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  2  - 
เกินก าหนดช าระ     
   1 - 30 วนั  19  - 
   31 - 60 วนั  7  - 
   61 - 90 วนั  5  - 
   มากกว่า 90 วนั  4  - 
รวม  37  - 

 
8 อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย 

 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
วสัดุก่อสร้าง  259  242 
บา้นตวัอยา่ง  1,385  1,472 
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา     
- ท่ีดิน  23,351  32,301 
- ค่าปรับปรุงท่ีดิน  1,506  1,815 
- ค่าก่อสร้าง  4,470  4,054 
- ค่าสาธารณูปโภค  2,574  3,052 
- ค่าโสหุย้การก่อสร้าง  2,249  2,754 
- ค่าดอกเบ้ีย  390  744 
  34,540  44,720 
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมบา้นเพื่อขาย  6,698  9,969 
ท่ีดินรอการพฒันา  14,043  10,582 
รวม  56,925  66,985 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนของอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย  (168)  (122) 
สุทธิ  56,757  66,863 
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  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ 
     อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายในระหวา่งปี                     

  
45 

  
262 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี)  2.43  2.37 
     

ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายท่ีบนัทึกรวม 
     ในบญัชีตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์  

    

- ตน้ทุนขาย  19,676  19,853 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 
     ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  
46 

  
23 

สุทธิ  19,722  19,876 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาของกลุ่มบริษทั จ านวน 1,889 ลา้นบาท (2563: 8,484 ล้านบาท) 
คาดวา่จะพฒันาส าเร็จในระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี นบัจากรอบระยะเวลารายงาน 

 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย (ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 
 

9 สินค้าคงเหลือ 
 

  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ยาและเวชภณัฑ ์  17  - 
วสัดุและอุปกรณ์  1  - 
รวม  18  - 

     
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกรวมในบัญชี 
   ต้นทุนกจิการโรงพยาบาล 

  
66 

  
- 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปีมีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)   (ล้านบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 98.23  98.23  2,233  2,233  34,621  34,621  2,369  2,895 
บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 99.99  99.99  5,000  1,000  5,000  1,000  -  - 
                  
บริษทัย่อยทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษทัย่อย)                  
บริษทั เกสรก่อสร้าง จ ากดั ใหบ้ริการ บริหารจดัการ ตกแต่ง 

    บา้น และรับเหมาก่อสร้าง 
 

ไทย 
 

100.00 
  

100.00 
  

100 
  

100 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พุทธชาด เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800  800  -  -  -  - 
บริษทั พนาลี เอสเตท จ ากดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  800  800  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  500  500  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ไทย 100.00  100.00  1,000  1,000  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั * ขายอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99  99.99  720  720  -  -  -  - 
บริษทั พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ 

   ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 

อินเดีย 
 

100.00 
  

100.00 
  

10 
  

10 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อินเดีย 100.00  100.00  1  1  -  -  -  - 
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   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
วิธีราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษทัย่อย)                  
บริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ** พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ 

   ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
 

เวียดนาม 
 

100.00 
  

100.00 
  

178 
  

178 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อน 
   สตร๊ัคชัน่ จ ากดั *** 

 
รับเหมาก่อสร้าง 

 
ไทย 

 
51.00 

  
51.00 

  
5 

  
5 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั โรงพยาบาลวิมุต จ ากดั  
    (เดิมช่ือ โรงพยาบาลวิมุต  
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) 

ประกอบกิจการโรงพยาบาล 
   เอกชน สถานพยาบาล สถานท่ี 
   ตรวจและรักษาคนไข ้

 
 

ไทย 

 
 

99.99 

  
 

99.99 

  
 

4,200 

  
 

998 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จ ากดั **** ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

   และกายภาพบ าบดั 
 

ไทย 
 

99.99 
  

- 
  

50 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
รวม           39,621  35,621  2,369  2,895 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
* - ในปี 2562 บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทั พฤกษา เวนเจอร์ วนั จ ากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 
และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 800 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยช าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงินรวม 720 ลา้นบาท 
** - การถือหุ้นในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั สัดส่วนการถือหุ้นตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เม่ือมีการช าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัถือหุ้นทางออ้มในบริษทั พฤกษา เวียดนาม จ ากดั ร้อยละ 
100 เน่ืองจากผูร่้วมทุนยงัมิไดช้ าระค่าหุน้ในส่วนของตน 
*** - บริษทั ธนะเทพเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตร๊ัคชัน่ จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
**** - ในปี 2564 บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัไดล้งทุนในหุน้ทุนของบริษทั วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จ ากดั ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2564 และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยช าระค่าหุน้แลว้เป็นจ านวนเงินรวม 50 ลา้นบาท
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11 เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษทัย่อย)                     
บริษทั พฤกษา เอชดีซี       
เฮาส์ซิง จ ากดั * 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
มลัดีฟส์ 

 
- 

  
80.00 

  
129.6 

  
129.6 

  
- 

  
129.6 

  
- 

  
107.5 

  
- 

  
- 

บริษทั พฤกษา ลกัซ์โซร่า 
เฮาส์ซิง จ ากดั 

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

 
อินเดีย 

 
50.00 

  
50.00 

  
0.3 

  
0.3 

  
0.3 

  
0.3 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั เทพธญัญภา จ ากดั โรงพยาบาลรักษาโรคทัว่ไป
และใหบ้ริการ  การ
ฝึกอบรมดา้นสุขภาพ การ
ออกก าลงักาย 

 
 
 

ไทย 

 
 
 

51.00 

  
 
 

- 

  
 
 

271.4 

  
 
 

- 

  
 
 

724.4 

  
 
 

- 

  
 
 

834.6 

  
 
 

- 

  
 
 

- 

  
 
 

- 
                     

การร่วมค้าทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยการร่วมค้าทางอ้อม)                     
บริษทั ดีเอม็ ฟู้ด จ ากดั ห้องอาหาร ไทย 50.99  -  10.2  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั แลปพลสั วนั จ ากดั วิเคราะห์แลป ไทย 47.13  -  11.8  -  -  -  -  -  -  - 
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 งบการเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
การร่วมค้าทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยการร่วมค้าทางอ้อม)                     
บริษทั อินเตอร์เวนชัน่ คอน
ซลัต้ิง แอท เทพธารินทร์ 
ฮอสพิทอล จ ากดั 

 
 
ใหเ้ช่าเคร่ืองมือแพทย ์

 
 

ไทย 

 
 

17.85 

  
 

- 

  
 

6.2 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ศูนยท์นัตกรรม     
เทพธารินทร์ จ ากดั 

 
สถานพยาบาลทนัตกรรม 

 
ไทย 

 
38.25 

  
- 

  
3.1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษทั คอนทวัส์เอก็ซเพรส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริหารจดัการสถานท่ีออก
ก าลงักาย 

 
ไทย 

 
50.99 

  
- 

  
2.5 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม           724.7  129.9  834.6  107.5  -  - 

 
ทั้งน้ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทุนท่ีก าหนดใหบ้ริษทัร่วมทุนตอ้งร่วมกนัตดัสินใจและบริหารงาน 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
* - ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัย่อยทางออ้มของบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในบริษทั พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จ ากดั ภายใตเ้งินลงทุนในการร่วมคา้ทางออ้ม โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดข้ายหุ้นทั้งหมดให้แก่
คู่สัญญาซ่ึงเป็นกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และด าเนินการโอนหุน้เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 
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การซื้อการร่วมค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดซ้ื้อหุน้และสิทธิออกเสียง
รวมเป็นจ านวนร้อยละ 51 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ บริษทั เทพธัญญภา จ ากดั โดยประกอบธุรกิจโรงพยาบาล    
เทพธารินทร์และถือหุน้ในบริษทัยอ่ยอีก 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ดีเอม็ ฟู้ด จ ากดั บริษทั แลปพลสั วนั จ ากดั บริษทั      อินเตอร์ 
เวนชนั คอนซลัต้ิง แอท เทพธารินทร์ ฮอสพิทอล จ ากดั บริษทั ศูนยท์นัตกรรมเทพธารินทร์ จ ากดั และบริษทั คอนทวัส์เอก็ซ
เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั รายการดงักล่าวถือเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือหุ้นเป็น     เงินสดจ านวน
รวม 708.7 ลา้นบาท มีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นเป็นจ านวน 15.6 ลา้นบาท และสินทรัพยสุ์ทธิในมูลค่ายุติธรรมซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ตามวิธีส่วนไดเ้สียร้อยละ 51 ท่ีไดม้าจากการลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 
 

     มูลค่ายุติธรรม 
     (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     240 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     36 
สินคา้คงเหลือ     28 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม     12 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     14 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     1,628 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน     (49) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     (18) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (208) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน     (38) 
สินทรัพยอ่ื์น/(หน้ีสินอ่ืน) - สุทธิ     (5) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม     (11) 
รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้     1,629 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49)     (798) 
รวมสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มาตามสัดส่วนของการลงทุน     831 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือเงินลงทุน ประกอบดว้ย      
มูลค่าช าระ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน     709 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงเงินลงทุน     16 
รวม     725 

รายไดจ้ากส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีระบุไดท่ี้สูงกว่าตน้ทุนของเงินลงทุน 

     
106 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 

 งบการเงินรวม 

  
ท่ีดิน 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

  
รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 896  -  896 
เพ่ิมข้ึน -  24  24 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  34  34 
รับโอนจากอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 10  -  10 
จ าหน่าย (146)  -  (146) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 760  58  818 
รับโอนจากอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 1,157  -  1,157 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย (3)  -  (3) 
จ าหน่าย (486)  (13)  (499) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,428  45  1,473 

      

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 184  -  184 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1  1 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  3  3 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (89)  -  (89) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 95  4  99 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2  2 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3)  -  (3) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 92  6  98 

      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 665  54  719 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,336  39  1,375 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
รายไดค้่าเช่า 7  6  -  - 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 1,633 ลา้นบาท (2563: 
993 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑร์าคาตลาดของสินทรัพย ์โดยมีขอ้มูลท่ีใช้
ในการวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาเสนอขายของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสินทรัพยท่ี์ประเมินมูลค่าในบริเวณ
ใกลเ้คียงกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้น
อนาคต และท่ีดินและอาคารเพ่ือใหเ้ช่า 
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13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
  

 งบการเงินรวม 
         เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร  เคร่ืองมือและ    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  ทางการแพทย ์  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,816  1,951  -  2,943  440  17  25  1,040  8,232 
เพ่ิมข้ึน -  6  -  7  3  -  1  1,082  1,099 
โอน 25  43  -  40  2  -  -  (144)  (34) 
จ าหน่าย -  (108)  -  (43)  (31)  -  (3)  -  (185) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563                  
   และ 1 มกราคม 2564 1,841  1,892  -  2,947  414  17  23  1,978  9,112 
เพ่ิมข้ึน 2  -  172  12  15  -  4  646  851 
โอน 1  2,176  188  145  35  -  2  (2,555)  (8) 
จ าหน่าย -  -  -  (135)  (37)  -  (3)  -  (175) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,844  4,068  360  2,969  427  17  26  69  9,780 
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 งบการเงินรวม 
         เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร  เคร่ืองมือและ    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  ทางการแพทย ์  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและ               

   ขาดทุนจากการด้อยค่า               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 30  760  -  1,870  295  17  22  -  2,994 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7  77  -  71  49  -  1  -  205 
จ าหน่าย -  (35)  -  (38)  (21)  -  (3)  -  (97) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563                  
   และ 1 มกราคม 2564 37  802  -  1,903  323  17  20  -  3,102 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 8  112  19  87  47  -  2  -  275 
จ าหน่าย -  -  -  (130)  (30)  -  (3)  -  (163) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 45  914  19  1,860  340  17  19  -  3,214 
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 งบการเงินรวม 
         เคร่ืองตกแต่ง         
   อาคาร  เคร่ืองมือและ    ติดตั้ง       สินทรัพยร์ะหวา่ง   
 ท่ีดินและส่วน  และส่วน  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้  สาธารณูปโภค    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงท่ีดิน  ตกแต่ง  ทางการแพทย ์  อุปกรณ์  ส านกังาน  ส่วนกลาง  ยานพาหนะ  ติดตั้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,804  1,090  -  1,044  91  -  3  1,978  6,010 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,799  3,154  341  1,109  87  -  7  69  6,566 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 1,197 ลา้นบาท 
(2563: 1,010 ล้านบาท) 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,043 ลา้นบาท (2563: 1,086 ล้านบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคาร 
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14 สัญญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
อาคาร 473  571  24  29 
ยานพาหนะ 25  54  1  - 
อ่ืนๆ 6  4  -  - 
รวม 504  629  25  29 

 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 10 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 
594 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
กลุ่มบริษทัเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังานแห่งหน่ึงกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่า
เม่ือส้ินสุดอายสุญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัเช่ายานพาหนะเป็นเวลา 1 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ีตลอดระยะเวลาเช่า โดยเง่ือนไขในการจ่ายช าระ
เป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับในประเทศไทย 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
การจ่ายช าระคงท่ี 136  201  6  5 

 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะ
ทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
จ านวนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน / 

อสังหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย 
       

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 99  148  5  5 
- ยานพาหนะ 24  32  1  - 
- อ่ืน ๆ 2  7  -  - 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 14  26  1  1 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น และ

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 
 

70 
  

43 
  

- 
  

- 
 
ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 136 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: 201 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  
งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 850  2 
เพ่ิมข้ึน 136  - 
โอน (10)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 976  2 
เพ่ิมข้ึน 238  - 
โอน 8  - 
จ าหน่าย (80)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,142  2 
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งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์  ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

 (ล้านบาท) 

ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 423  1 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 67  - 
โอน (10)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 480  1 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 64  - 
จ าหน่าย (80)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 464  1 

    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 496  1 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 678  1 

 
16 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 
  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
- เงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

 
-  4  4  1,500  -  1,500 

- ส่วนของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  -  118  118  -  122  122 

- เงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  -  400  400  -  200  200 
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  งบการเงินรวม 
  2564  2563 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
- หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  9,500  -  9,500  4,750  2,000  6,750 

- เงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน  -  457  457  -  1,307  1,307 

- หุน้กูร้ะยะยาว  8,750  -  8,750  15,250  -  15,250 
- หน้ีสินตามสญัญา
เช่า 

 
-  396  396  -  510  510 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 

 
18,250  1,375  19,625  21,500  4,139  25,639 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
- ส่วนของหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  -  6  6  -  5  5 

- เงินกูย้มืระยะยาวท่ี
ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี  -  -  -  -  100  100 

- หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  9,500  -  9,500  4,750  -  4,750 

- เงินกูย้มืระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน  -  -  -  -  350  350 

- หุน้กูร้ะยะยาว  8,750  -  8,750  15,250  -  15,250 
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  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 
 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ล้านบาท) 
- หน้ีสินตามสญัญา
เช่า   

 
-  20  20  -  24  24 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 

 
18,250  26  18,276  20,000  479  20,479 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด        
ภายใน 1 ปี 10,022  8,572  9,506  4,855 
1 - 5 ปี 9,603  17,067  8,770  15,624 
รวม 19,625  25,639  18,276  20,479 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 25,577 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐ (เทียบเท่า 134 ลา้นบาท) และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 30 ลา้นบาท) (2563: 25,368 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้านบาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท))  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงน าสินทรัพยไ์ปเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 
(ก) วงเงินกูย้มืจากธนาคารจ านวน 2,257 ลา้นบาท (2563: 2,257 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษทั  

 
(ข) วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 55 ลา้นบาท (2563: 50 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษทั  

 
(ค) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 3,020 ลา้นบาท และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 134 ลา้นบาท) 

และ 65 ลา้นอินเดียรูปี (เทียบเท่า 30 ลา้นบาท) (2563: 3,010 ล้านบาท และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 121 ล้าน
บาท) และ 65 ล้านอินเดียรูปี (เทียบเท่า 28 ล้านบาท)) ส าหรับกลุ่มบริษทั  
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(ง) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 10,001 ลา้นบาท (2563: 8,701 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษทั 
 

(จ) วงเงินสินเช่ืออื่นจ านวน 658 ลา้นบาท (2563: 656 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษทั 
 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน งบการเงินรวม 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,179  1,086 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 5,203  3,099 
รวม 9,382  4,185 

 

นอกจากน้ีวงเงินสินเช่ือบางส่วนของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 500 ลา้นบาท เงิน
กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 3.2 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง 
พฤษภาคม 2568 และค ้าประกนัโดยบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการ
รักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอ่ืน ๆ 
 

ในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวทั้งหมดเป็นจ านวนเงินรวม 500 ลา้นบาท แก่สถาบนัการเงินในประเทศแลว้ 
 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 1,057 ลา้น
บาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย BIBOR ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน (3-month BIBOR) + 2.05 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเงิน
ตน้งวดแรกในเดือนตุลาคม 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 และค ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขายของบริษทัยอ่ย เงิน
กูย้มืดงักล่าวมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอ่ืน ๆ 
 

ในปี 2564 บริษทัย่อยไดจ่้ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดเป็นจ านวนเงินรวม 200 ลา้นบาท แก่สถาบนัการเงินในประเทศ
แลว้ 
 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัยอ่ยท าสญัญาเงินกูย้มืเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 2,000 
ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-3 ต่อปี ซ่ึงก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือน
ตุลาคม 2573 โดยมีหลกัประกันเป็นท่ีดินและอาคารของบริษทัย่อย  และค ้ าประกันโดยบริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอ่ืนๆ 
อยา่งไรกดี็ ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายคืนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งหมดแก่สถาบนัการเงินในประเทศแลว้ 
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หุ้นกู้ 
 
หุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัเป็นหุน้กูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและมีหลกัประกนั และหุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัพฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) เป็นหุ้นกูร้ะยะยาวประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยมีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      งบการเงินรวม 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที่ 3/2560            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.27 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน กนัยายน 2560 มีนาคม 2564 -  2.00  -  2,000 
คร้ังที่ 1/2561            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.37 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2564 -  4.75  -  4,750 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.84 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2566 0.75  0.75  750  750 
คร้ังที่ 1/2562            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.78 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี มีนาคม 2562 มีนาคม 2565 3.50  3.50  3,500  3,500 
คร้ังที่ 2/2562            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.30 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 3.50  3.50  3,500  3,500 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.55 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5 ปี พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567 3.00  3.00  3,000  3,000 
คร้ังที่ 1/2563 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.70 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 2 ปี พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2565 2.00  2.00  2,000  2,000 
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      งบการเงินรวม 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที่ 2/2563 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.25 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 2 ปี พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565 0.50  0.50  500  500 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.57 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566 2.00  2.00  2,000  2,000 
คร้ังที่ 1/2564 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 1.73 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2567 3.00  -  3,000  - 
   รวม     18.25  22.00  18,250  22,000 
   หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (9.50)  (6.75)  (9,500) ) (6,750) 
       หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8.75  15.25  8,750  15,250 
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      จ านวนหน่วย  จ านวนเงิน 
ประเภทหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย ก าหนดช าระดอกเบ้ีย อาย ุ วนัท่ีออก วนัท่ีครบก าหนด 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละต่อปี)     (ล้านหน่วย)  (ล้านบาท) 
คร้ังที่ 1/2561            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.37 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2564 -  4.75  -  4,750 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.84 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5 ปี พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2566 0.75  0.75  750  750 
คร้ังที่ 1/2562            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.78 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี มีนาคม 2562 มีนาคม 2565 3.50  3.50  3,500  3,500 
คร้ังที่ 2/2562             
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.30 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2565 3.50  3.50  3,500  3,500 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.55 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5 ปี พฤศจิกายน 2562 พฤศจิกายน 2567 3.00  3.00  3,000  3,000 
คร้ังที่ 1/2563 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.70 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 2 ปี พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2565 2.00  2.00  2,000  2,000 
คร้ังที่ 2/2563 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 2.25 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 2 ปี พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2565 0.50  0.50  500  500 
ชุดท่ี 2 ร้อยละ 2.57 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2566 2.00  2.00  2,000  2,000 
คร้ังที่ 1/2564 *            
ชุดท่ี 1 ร้อยละ 1.73 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 3 ปี พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2567 3.00  -  3,000  - 
   รวม     18.25  20.00  18,250  20,000 
   หัก หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (9.50)  (4.75)  (9,500)  (4,750) 
       หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8.75  15.25  8,750  15,250 
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* ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกตราสารหน้ีทาง
การเงินเพ่ิมเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท โดยให้บริษทัออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
กนัไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายในลกัษณะโครงการ โดยข้ึนอยูก่บั ดุลย
พินิจ ความเหมาะสม และความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษทั 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้เช่น การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผล 

 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,000  24,600  20,000  15,500 
ออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 3,000  4,500  3,000  4,500 
ช าระหุ้นกูคื้นระหวา่งปี (6,750)  (7,100)   (4,750)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 18,250  22,000  18,250  20,000 

 
17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน   
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขายคา้งจ่าย 1,168  1,035  -  - 

เงินค่าบ ารุงสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 1,051  1,075  -  - 

เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย 855  832  -  - 

โบนสัคา้งจ่าย 159  185  12  10 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและซ้ืออุปกรณ์ 35  5  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 68  93  68  73 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 35  34  1  1 
อ่ืน ๆ 604  776  6  5 
รวม 3,975  4,035  87  89 
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18 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
   โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 363  336  9  8 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 33  32  -  - 

รวม 396  368  9  8 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความ
เส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   โครงการผลประโยชน์ 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 368  442  8  13 
        

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน / อสังหาริมทรัพย์พฒันา
เพ่ือขาย 

       

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 44  43  1  5 
ตน้ทุนบริการในอดีต (การลดขนาดโครงการ) -  (139)  -  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5  9  -  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

       

- ขอ้สมมติทางการเงิน 1  9  -  - 
 50  (78)  1  5 
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มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   โครงการผลประโยชน์ 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

 
 
 

      

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1  -  -  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน 3  46  -  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (4)  (29)  -  (10) 

 -  17  -  (10) 

        

ผลประโยชน์จ่าย (22)  (13)  -  - 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 396  368  9  8 

 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  0.53 - 2.81  0.53 - 2.81  0.53 - 2.81  0.53 - 2.81 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  3, 4, 6, 7, 8   4, 6, 7, 8  4, 6, 7, 8   4, 6, 7, 8  
   พนกังานประจ า และ 9  และ 9  และ 9  และ 9 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน      0, 6, 8, 11, 12 

และ 18 
 0, 6, 8, 12 

และ 18 
 0, 6, 8, 12  

และ 18 
 0, 6, 8, 12  

และ 18 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 16 ปี (2563: 16 ปี) 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

63 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  
 

 งบการเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึน  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (42)  (39)  49  46 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

48 
  

42 
  

(42) 
  

(36) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 
 

(45) 
  

(38) 
  

55 
  

47 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึน  ขอ้สมมติลดลง 

    โครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) -  -  -  - 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต        

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน           

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
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19 ทุนเรือนหุ้น    
 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท) (ล้านหุ้น/ล้านบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุ้นสามญั 1 2,189  2,189  2,226  2,226 
ลดหุน้ 1 -  -  (37)  (37) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามัญ 1 2,189  2,189  2,189  2,189 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จ านวน 37,878,258 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,188,504,922 บาท โดย
การตดัหุ้นสามญัท่ีออกไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 37,878,258 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ี
จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
 

20 ส ารองตามกฏหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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21 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 

 

 
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.77%  1.77% 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 62,217  70,332 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,736  5,598 
หน้ีสินหมุนเวียน (23,938)  (30,890) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (1,287)  (2,786) 
สินทรัพย์สุทธิ 42,728  42,254 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 748  740 

    

รายได ้ 28,155  29,528 
ก าไร 2,859  3,166 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 26  (31) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,885  3,135 
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 51  56 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,268  10,718 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 377  (260) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (10,731)  (10,896) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,914  (438) 
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22 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได้ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 เน่ืองจากกลยทุธ์ทางการตลาด ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดร้วม
สินคา้ประเภทเดียวกนัไวใ้นส่วนงานท่ีรายงานเดียวกนั กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับยอ้นหลงัขอ้มูลท่ีเคยรายงานในปี 2563 เพื่อ
การเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 สายงานทาวน์เฮา้ส์: บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา 2 เดอะคอนเนค พฤกษาวิลล ์1 พฤกษาวิลล ์2/1 และ

พฤกษาวิลล ์2/2 
ส่วนงานท่ี 2 สายงานบา้นเด่ียว: ภสัสร 1 ภสัสร 2 และภสัสร 3 
ส่วนงานท่ี 3 สายงานอาคารชุด: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6 
ส่วนงานท่ี 4 สายงานกิจการโรงพยาบาล 
 
ส าหรับส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 มีดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 1: บา้นพฤกษา 1 บา้นพฤกษา 2 และเดอะคอนเนค 
ส่วนงานท่ี 2 สายงานทาวน์เฮา้ส์ 2: พฤกษาวิลล ์1 และพฤกษาวิลล ์2 
ส่วนงานท่ี 3 สายงานบา้นเด่ียว: ภสัสร 1 ภสัสร 2 และภสัสร 3 
ส่วนงานท่ี 4 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 1: อาคารชุด 4 อาคารชุด 5 และอาคารชุด 6 
ส่วนงานท่ี 5 สายงานอาคารชุดกลุ่ม 2: อาคารชุดพรีเมียม 1 และอาคารชุดพรีเมียม 2 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายใน
และสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้น
การวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการ
อ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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งบการเงินรวม 

 
 

ส่วนงานที่ 1 
  

ส่วนงานที่ 2 
  

ส่วนงานที่ 3 
  

ส่วนงานที่ 4 
 รวมส่วนงานที่

รายงาน 
  

ส่วนงานอ่ืน 
  

รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 12,997  11,956  6,648  6,518  8,316  10,770  270  8  28,231  29,252  -  -  28,231  29,252 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,480  840  1,480  840 
รายไดอ่ื้น 8  14  11  7  58  190  13  1  90  212  37  6  127  218 
รวมรายได้ 13,005  11,970  6,659  6,525  8,374  10,960  283  9  28,321  29,464  1,517  846  29,838  30,310 

ก าไร (ขาดทุน) ตาม 
   ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 1,594  1,564  976  943  952  1,698  (439)  (168)  3,083  4,037  40  (140)  3,123  3,897 

                            
สินทรัพย์ส่วนงาน                            
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 19,873  25,517  13,740  16,011  26,470  28,275  4,661  4,915  64,744  74,718  3,101  3,243  67,845  77,961 

                            
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 13,003  11,969  6,658  6,525  8,372  10,955  276  9  28,309  29,458  1,517  841  29,826  30,299 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2  1  1  -  2  5  7  -  12  6  -  5  12  11 
รวมรายได้ 13,005  11,970  6,659  6,525  8,374  10,960  283  9  28,321  29,464  1,517  846  29,838  30,310 

 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดท้ั้งหมดของบริษทัในงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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การกระทบยอดรายได้ ก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ และรายการอื่นที่มีสาระส าคัญของส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 
 รายได้  ก าไรหรือขาดทุน 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 28,321  29,464  3,083  4,037 
ส่วนงานอ่ืน 1,517  846  40  (140) 
ตดัรายการระหว่างส่วนงาน (1,480)  (840)  5  34 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน        
- ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 72  43  (130)  (246) 
- ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  110  - 
รวม 28,430  29,513  3,108  3,685 

 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส่วนงานท่ีรายงาน 64,744  74,718 
ส่วนงานอ่ืน 3,101  3,243 
 67,845  77,961 
ตดัรายการระหว่างส่วนงาน -  (1,999) 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน 4,207  2,311 
รวม 72,052  78,273 

 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

69 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินที่เกดิจากสัญญา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม (2,361)  (2,786)  -  - 
รับรู้เป็นรายไดใ้นระหว่างปี 3,238  3,795  -  - 
เงินรับล่วงหนา้ (3,207)  (3,370)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (2,330)  (2,361)  -  - 

        

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 481  569  -  - 

 

รายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตจากภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้จ านวน 19,963 ลา้นบาท (2563: จ านวน 21,939 ล้านบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดด้งักล่าวเม่ือลูกคา้ไดรั้บโอนการ
ควบคุมอสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย ซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใน 4 ปีขา้งหนา้ (2563: ภายใน 4 ปีข้างหน้า) 
 

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,304  1,450  46  44 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 86  107  3  3 
อ่ืน ๆ 550  746  13  21 
รวม 1,940  2,303  62  68 
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โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ด
ทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญาต 

 
24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ค่างานก่อสร้างระหว่างปี  6,393  5,494  -  - 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและท่ีดินพร้อม
บา้นเพ่ือขาย บา้นตวัอยา่ง และ
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 

  
 

8,877 

  
 

11,255 

  
 

- 

  
 

- 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป  3,293  2,549  -  - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 1,940  2,303  62  68 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ  1,168  1,195  -  - 
ค่าใชจ่้ายโฆษณา  586  462  -  - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า         14 192  252  -  - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12, 13,  

14, 15 
 

465 
  

454 
  

6 
  

5 
ค่าตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึง
สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

  
319 

  
328 

  
- 

  
- 

อ่ืน ๆ  1,649  1,021  52  42 
รวมต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์   
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  
 

24,882 

  
 

25,313 

  
 

120 

  
 

115 
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25 ภาษีเงินได้ 
   

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  767  834  7  34 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  -  8  -  - 
  767  842  7  34 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (62)  16  (1)  (1) 
         
รวมภาษีเงินได้   705  858  6  33 

 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 
 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน  
จากการแปลงค่างบการเงิน -  -  26  (11)  2  (9) 

ก าไร (ขาดทุน) จาก               
การประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (17)  3  (14) 

รวม -  -  26  (28)  5  (23) 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

72 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 
 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้  

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

          
ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  10  (2)  8 

 

  งบการเงินรวม 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม     3,108    3,685 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  622  20  737 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   35    90 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   
43 

    
11 

การตดัรายการจากการจดัท างบการเงิน   8    13 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   -    8 
รายจ่ายท่ีหกัไดส้องเท่า   (3)    (1) 
รวม 23  705  23  858 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม     2,401    3,060 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  480  20  612 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย        
   ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ   (474)    (579) 
รวม -  6  1  33 

 

 งบการเงินรวม 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
รวม 189  145  (117)  (129) 
การหกักลบรายการของภาษี (117)  (129)  117  129 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  72  16  -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (ล้านบาท) 
รวม 2  2  -  - 
การหกักลบรายการของภาษี -  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  2  2  -  - 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 

2564        

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 8  9  -  17 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17  (4)  -  13 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11  (1)  -  10 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1  1  -  2 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
65 

  
4 

  
- 

  
69 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 4  2  -  6 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง           
ค่างบการเงิน 

 
29 

  
- 

  
(6) 

  
23 

ยอดขาดทุนยกไป 7  39  -  46 
อ่ืน ๆ 3  -  -  3 
รวม 145  50  (6)  189 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (129)  12  -  (117) 

        
สุทธิ 16  62  (6)  72 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 

2563        

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย 3  5  -  8 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 34  (17)  -  17 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12  (1)  -  11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  1  -  1 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
73 

  
(11) 

  
3 

  
65 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 5  (1)  -  4 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง           
ค่างบการเงิน 

 
27 

  
- 

  
2 

  
29 

ยอดขาดทุนยกไป -  7  -  7 
อ่ืน ๆ 2  1  -  3 
รวม 156  (16)  5  145 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (129)  -  -  (129) 

        
สุทธิ 27  (16)  5  16 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็น   

   (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 (ล้านบาท) 

2564        

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
2 

  
- 

  
- 

  
2 

        

2563        

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
3 

  
1 

  
(2) 

  
2 

 
กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี จ านวน 396 ลา้นบาท (2563: 181 ล้านบาท) ท่ีจะส้ินอายใุนปี 2565-2569 
กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  ส าหรับการประกอบกิจการท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้้อยหรือรายไดป้านกลาง (พ้ืนท่ีใชส้อยต่อหน่วยของท่ีอยู่อาศยัจะตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากว่า 24 ตาราง
เมตรและมูลค่าซ้ือขายตามสญัญาไม่เกิน 1,200,000 บาท)  

 
สิทธิพิเศษท่ีส าคญัไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนั 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 
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27 ก าไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท / ล้านหุ้น) 

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                       
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

       

ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั        
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,353  2,771  2,394  3,027 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้   2,189  2,189  2,189  2,189 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.07  1.27  1.09  1.38 
 

28 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 
อนุมติั 

โดยท่ีประชุม วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

    (บาท)  (ล้านบาท) 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2564 มมีติอนุมัติ      
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 13 สิงหาคม 2564 10 กนัยายน 2564 0.31  678 

       
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มมีติอนุมติั      
เงินปันผลประจ าปี สามญัผูถื้อหุน้ 29 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564 0.96  2,101 
เงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2563 8 กนัยายน 2563 (0.31)  (678) 
เงินปันผลที่จ่ายในปี 2564   0.96  2,101 

 
29 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  งบการเงินรวม 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 

2564         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (857)  -  -  (871) 
หุน้กู ้  (18,250)  -  (18,356)  - 
         
2563         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (1,507)  -  -  (1,541) 
หุน้กู ้  (22,000)  -  (22,124)  - 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
  (ล้านบาท) 

2564         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  - 
หุน้กู ้  (18,250)  -  (18,356)  - 
         
2563         

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  
(450) 

  
- 

  
- 

  
(461) 

หุน้กู ้  (20,000)  -  (20,118)  - 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือทาง 
การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 
 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการ
ผดินดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่ 
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กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุ
หน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละราย / กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี
คลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและ
มุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระสูงสุดท่ี 3 เดือน 
 

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากดั เน่ืองจากคู่สัญญาเป็น
ธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
 (ข.1.3) การค ้าประกนั 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การค ้าประกนัทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษทัย่อยเท่านั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยแสดง
จ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 
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 งบการเงินรวม 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 
2564            

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             
เจา้หน้ีการคา้  1,350  1,350  -  -  -  1,350 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 861  404  457  -  -  861 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 514  117  200  197  -  514 
หุน้กู ้ 18,250  9,500  8,750  -  -  18,250 
 20,975  11,371  9,407  197  -  20,975 

2563            

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
เจา้หน้ีการคา้  1,277  1,277  -  -  -  1,277 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,007  1,700  500  807  -  3,007 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 632  122  114  309  87  632 
หุน้กู ้ 22,000  6,750  9,500  5,750  -  22,000 
 26,916  9,849  10,114  6,866  87  26,916 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ล้านบาท) 
2564            

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 26  6  10  10  -  26 
หุน้กู ้ 18,250  9,500  8,750  -  -  18,250 
 18,276  9,506  8,760  10  -  18,276 

            

2563            

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 450  100  250  100  -  450 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 29  5  5  15  4  29 
หุน้กู ้ 20,000  4,750  9,500  5,750  -  20,000 
 20,479  4,855  9,755  5,865  4  20,479 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม ผูบ้ริหารเช่ือว่า
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยูใ่นระดบัต ่า 
 

 งบการเงินรวม 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินรูปีอินเดีย    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93  83 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง 93  83 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่ง 
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากตราสารหน้ีและเงินกูย้มืส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ความอ่อนไหวต่อ
การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินกูย้ืมซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียจึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

30 การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ  
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั   
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
  2564  2563  2564  2563 
  (ล้านบาท) 

สัญญาอื่น ๆ         
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น  178  15  -  - 
สญัญาเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน  1,564  1,732  -  - 
สญัญาเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  8  317  -  - 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ  306  154  -  - 
สญัญาเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์และการด าเนินการ  15  37  -  - 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา  60  12  9  - 
รวม  2,131  2,267  9  - 

 
อื่น ๆ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
(ก) กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัต่อธนาคารจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ กลุ่มบริษทั

เป็นจ านวนเงิน 8,648 ลา้นบาท (2563: 9,193 ล้านบาท) 
 

(ข) บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัต่อธนาคารเก่ียวกบัการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนรวม 120 
ลา้นบาท (2563: 115 ล้านบาท) วงเงินหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารจ านวน 8,264 ลา้นบาท (2563: 8,894 ล้าน
บาท) วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งินจ านวน 10,918 ลา้นบาท (2563: 10,918 ล้านบาท) และวงเงินสินเช่ืออ่ืนจ านวน 823 ลา้น
บาท (2563: 821 ล้านบาท) ของบริษทัยอ่ยแห่งอ่ืน ๆ ในกลุ่มบริษทัเดียวกนั 

 
32 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษทัอ่ืนและบุคคลธรรมดาฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จาก
การผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืน ๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจเรียกไดเ้ป็นจ านวนเงิน 1,078 ลา้นบาท 
(2563: 818 ล้านบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างการไต่สวนของศาล อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัรวมจ านวน 42 ลา้นบาท 
(2563: 21 ล้านบาท) ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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33 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2565 บริษทั โรงพยาบาลวิมุต จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั วิมุต 

อินเวสเมน้ท์ จ  ากดั เพ่ือลงทุนในประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยในเดือน 
กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดใ้ห้บริษทัดงักล่าวกูย้ืมเงิน 100 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ในอตัราดอกเบ้ียตามท่ี
ตกลงในสัญญา เพ่ือน าเงินไปลงทุนในบริษทั พาโธโลจี เอเชีย โฮลด้ิง จ ากดั ในอตัราร้อยละ 3.7 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกทั้งหมด 
 

(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,101 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัท่ี 
10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.31 บาท ท าให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 1,423 ลา้นบาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึนใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2565  

 
34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบั
ใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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