
 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
  
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบย่อของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และสอบทานงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)     
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ ทั้ งน้ี ข้าพเจ้ามิได้ให้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
 
 
 

(นางสาวโชติมา กิจศิรกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7318 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,071,555           65,928                1,027,370           42,486                

เงินลงทุนชัว่คราว -                     85                       -                     85                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 233,961              263,052              1,189,114           1,107,333           

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 8 9,365,445           11,834,385         6,668,161           8,712,082           

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน 19 310,790              277,200              173,590              277,200              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     1,218,922           1,228,245           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 2,584                  27,958                -                     20,443                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 85                       -                     85                       -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,861                  5,104                  -                     -                     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 10,989,281         12,473,712         10,277,242         11,387,874         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9 264,844              300,018              253,305              294,008              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     315,000              313,000              

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 419,894              419,880              375,624              375,610              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 373,551              411,897              350,767              370,194              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6, 12 473,137              -                     468,087              -                     

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 112,830              119,228              112,830              119,228              

สิทธิการเช่า 13 1,546,443           1,375,505           1,546,443           1,375,505           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,917                13,965                9,143                  11,811                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,043                71,764                11,858                30,776                

เงินประกนัการเช่า 6 60,000                60,000                60,000                60,000                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48,590                33,353                38,535                25,109                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,346,249           2,805,610           3,541,592           2,975,241           

รวมสินทรัพย์ 14,335,530         15,279,322         13,818,834         14,363,115         
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 14 286,142              270,180              286,142              270,180              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 720,025              931,301              981,514              1,201,496           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 862,589              1,058,557           522,202              765,993              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 361,250              -                     361,250              -                     

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,779,570           3,185,715           1,779,570           3,185,715           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 20,391                10,049                17,679                9,566                  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     22,953                19,545                

เงินประกนัการก่อสร้าง 188,217              172,070              156,076              141,791              

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ 205,230              1,032,550           184,861              1,028,705           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,820                -                     56,854                -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 85,662                109,914              35,351                25,553                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,566,896           6,770,336           4,404,452           6,648,544           
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562 กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 304,286              1,171,794           238,286              646,983              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 14 118,750              480,000              118,750              480,000              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     9,700                  9,700                  
หุน้กู้ 15 4,850,489           3,128,980           4,850,489           3,128,980           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14 478,465              12,897                473,341              10,408                
เงินประกนัสาธารณูปโภค 1,468                  680                     1,468                  680                     
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 112,319              103,946              51,987                47,065                
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว -                     112,923              -                     112,924              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,000                -                     15,000                -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 78,621                94,598                56,564                65,585                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,959,398           5,105,818           5,815,585           4,502,325           

รวมหน้ีสิน 10,526,294         11,876,154         10,220,037         11,150,869         
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,200,000           1,200,000           1,200,000           1,200,000           

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 980,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 980,000              980,000              980,000              980,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 669,210              669,210              669,210              669,210              
หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 300,000              300,000              300,000              300,000              
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
    สาํรองตามกฎหมาย  88,293                88,293                88,293                88,293                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,712,616           1,306,548           1,502,177           1,115,626           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 59,117                59,117                59,117                59,117                
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,809,236           3,403,168           3,598,797           3,212,246           
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 14,335,530         15,279,322         13,818,834         14,363,115         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

รายได้ 6

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,974,571           677,041              2,585,812           408,010              

รายไดอ่ื้น 32,800                18,915                65,484                28,206                

รวมรายได้ 3,007,371           695,956              2,651,296           436,216              

ค่าใชจ่้าย 6

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,204,835           530,560              1,933,610           322,859              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 103,846              88,311                82,793                58,903                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 112,856              110,098              92,270                76,788                

รวมค่าใชจ่้าย 2,421,537           728,969              2,108,673           458,550              

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 585,834              (33,013)               542,623              (22,334)               

รายไดท้างการเงิน 6 -                      -                      18,552                20,654                

ตน้ทุนทางการเงิน 45,318                72,711                43,734                70,021                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 540,516              (105,724)             517,441              (71,701)               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 125,707              (19,471)               106,748              (13,541)               

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      -                      -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

- 6 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

414,809              (86,253)               410,693              (58,160)               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 17 0.42                    (0.09)                   0.42                    (0.06)                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 7 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

พนับาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

รายได้ 6

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4,905,710          2,269,504          3,900,517          1,468,351          

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                     26,980               -                     21,590               

รายไดอ่ื้น 82,694               68,249               125,644             91,227               

รวมรายได้ 4,988,404          2,364,733          4,026,161          1,581,168          

ค่าใชจ่้าย 6

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,661,458          1,607,731          2,951,589          1,015,466          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 278,280             300,701             211,370             198,693             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 323,635             374,124             247,851             258,726             

รวมค่าใชจ่้าย 4,263,373          2,282,556          3,410,810          1,472,885          

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 725,031             82,177               615,351             108,283             

รายไดท้างการเงิน 6 -                     -                     55,331               60,680               

ตน้ทุนทางการเงิน 165,717             229,517             158,739             221,402             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 559,314             (147,340)            511,943             (52,439)              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 128,170             (27,003)              102,477             (8,131)                

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 431,144             (120,337)            409,466             (44,308)              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด :

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                     678                    -                     178                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     678                    -                     178                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 431,144             (119,659)            409,466             (44,130)              

- 8 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 431,144             (120,337)            409,466             (44,308)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

431,144             (120,337)            409,466             (44,308)              

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 431,144             (119,659)            409,466             (44,130)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

431,144             (119,659)            409,466             (44,130)              

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 17 0.44                   (0.12)                  0.42                   (0.05)                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 9 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

พนับาท

          หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือน ส่วนเกิน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
หุน้ที่ออก มูลค่าหุน้สามญั ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน (สุทธิ)

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,306,548                    59,117                            3,403,168                    
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานใหม่มาใชเ้ป็นครั้งแรก 5 -                              -                              -                              -                              (11,600)                       -                                 (11,600)                       
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,294,948                    59,117                            3,391,568                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              431,144                       -                                 431,144                       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                                 -                              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              431,144                       -                                 431,144                       
ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน -                              -                              -                              -                              (13,476)                       -                                 (13,476)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,712,616                    59,117                            3,809,236                    

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 980,000                       669,210                       -                              88,294                         1,594,556                    -                                 3,332,060                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (120,337)                     -                                 (120,337)                     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              678                              -                                 678                              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (119,659)                     -                                 (119,659)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 980,000                       669,210                       -                              88,294                         1,474,897                    -                                 3,212,401                    

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

- 10 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือน ส่วนเกิน หุน้กูด้อ้ยสิทธิ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วน
หุน้ที่ออก มูลค่าหุน้สามญั ที่มีลกัษณะคลา้ยทุน สาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาที่ดิน (สุทธิ)

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,115,626                    59,117                            3,212,246                    
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานใหม่มาใชเ้ป็นครั้งแรก 5 -                              -                              -                              -                              (9,439)                         -                                 (9,439)                         
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,106,187                    59,117                            3,202,807                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              409,466                       -                                 409,466                       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                                 -                              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              409,466                       -                                 409,466                       
ดอกเบี้ยจ่ายสาํหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน -                              -                              -                              -                              (13,476)                       -                                 (13,476)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 980,000                       669,210                       300,000                       88,293                         1,502,177                    59,117                            3,598,797                    

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 980,000                       669,210                       -                              88,294                         1,302,776                    -                                 3,040,280                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (44,308)                       -                                 (44,308)                       
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              178                              -                                 178                              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (44,130)                       -                                 (44,130)                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 980,000                       669,210                       -                              88,294                         1,258,646                    -                                 2,996,150                    

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

- 11 -
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้  



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 431,144               (120,337)              409,466               (44,308)                

รายการปรับปรุงกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

     จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,459                   271                      246                      271                      

หน้ีสูญ -                       3                          -                       3                          

ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหน่วยลงทุน -                       4                          -                       4                          

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายติุธรรมของ

      อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -                       (26,980)                -                       (21,590)                

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,940                 41,168                 32,426                 32,923                 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (741)                     (5,348)                  (741)                     (1,993)                  

ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย 40                        -                       1                          -                       

ค่าตดัจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 25,707                 14,534                 25,707                 14,534                 

ประมาณการหน้ีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ 9,007                   6,489                   4,925                   3,810                   

ประมาณการหน้ีสินประโยชน์พนกังาน 8,373                   35,362                 4,922                   16,170                 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,000                 -                       15,000                 -                       

กาํไรจากการตดัจ่ายเงินประกนัการก่อสร้าง -                       (13,059)                -                       (9,530)                  

ตน้ทุนทางการเงิน 165,717               239,998               158,739               221,402               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 128,170               (26,665)                102,477               (8,043)                  

ดอกเบ้ียรับ (3,315)                  (3,714)                  (58,591)                (64,200)                

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 818,501               141,726               694,577               139,453               

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 13,132                 (167,822)              (37,944)                (167,767)              

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 2,746,381            45,206                 2,282,597            222,018               

- 12 -

บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

           หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  
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"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

เงินมดัจาํค่าท่ีดิน (33,590)                5,700                   103,610               5,700                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 243                      -                       -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,653                 18,152                 7,017                   17,055                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (159,525)              155,209               (167,465)              21,977                 

เงินประกนัการก่อสร้าง 16,147                 13,139                 14,285                 7,667                   

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ (806,278)              282,773               (822,802)              285,055               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (28,822)                (3,253)                  7,214                   (4,812)                  

เงินประกนัสาธารณูปโภค 788                      552                      788                      552                      

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (20,329)                (26,069)                (11,277)                (24,300)                

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,560,301            465,313               2,070,600            502,598               

จ่ายภาษีเงินได้ (35,245)                (21,968)                (24,345)                (14,007)                

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,525,056            443,345               2,046,255            488,591               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 3,315                   3,714                   3,260                   3,520                   

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 35,174                 (73,428)                40,703                 (73,417)                

จ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (272,853)              (460,941)              

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       282,176               380,108               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (2,000)                  (2,000)                  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (14)                       -                       (14)                       -                       

ซ้ืออุปกรณ์ (1,625)                  (11,553)                (1,610)                  (4,317)                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 741                      6,719                   741                      3,364                   

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (333)                     -                       (333)                     

สิทธิการเช่า (198,852)              (149,611)              (198,852)              (149,611)              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (161,261)              (224,492)              (148,449)              (303,627)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (568,399)              (455,058)              (539,379)              (400,593)              

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

    จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 15,962                 228,001               15,962                 237,820               
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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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2563 2562 2563 2562
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       14,877                 1,925                   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (11,469)                -                       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,078,117            1,056,522            860,236               613,194               
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,141,593)           (1,320,993)           (1,512,724)           (908,314)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                       355,000               -                       355,000               
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,835,500            2,000,000            2,835,500            2,000,000            
ชาํระคืนหุ้นกู้ (2,498,350)           (2,000,000)           (2,498,350)           (2,000,000)           
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ (47,493)                (42,799)                (47,493)                (42,799)                
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (18,351)                (68,938)                (16,521)                (68,320)                
จ่ายดอกเบ้ียหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (13,561)                -                       (13,561)                -                       
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,358,168)           (248,265)              (912,922)              (212,087)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1,005,627            (29,412)                984,884               (27,123)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 65,928                 85,918                 42,486                 60,966                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,071,555            56,506                 1,027,370            33,843                 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน -                       150                      -                       150                      
การไดม้าซ่ึงสิทธิการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า 492,576               -                       485,842               -                       
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 11,800                 -                       -                       -                       
โอนตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       11,800                 -                       -                       
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์รวมเขา้เป็นตน้ทุนการพฒันา
   อสังหาริมทรัพย์ 5,196                   15,908                 1,334                   13,279                 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีบนัทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์
   ระหวา่งการพฒันา 254,845               204,691               235,492               175,515               
ค่าใชจ่้ายตามสัญญาเช่าซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิการเช่า 13,938                 19,176                 13,938                 19,716                 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีบนัทึกเป็นงานระหวา่งทาํของสิทธิการเช่า 71,071                 26,413                 71,071                 26,413                 
โอนค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดไ้ปท่ีเจา้หน้ีการคา้
   และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 21,042                 -                       21,042                 -                       
โอนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนไปท่ีเจา้หน้ีการคา้
   และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -                       35,473                 -                       35,473                 
โอนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืนไปท่ีค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้ -                       76,020                 -                       76,020                 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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           หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 15 - 

 

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 30 กนัยายน 2563  
 
1. การด าเนินงานและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
  บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั”  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  และมีท่ี

อยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 999 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
  บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนเมษายน 2547 
  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ กลุ่มเลาหพนูรังษี (ถือหุน้ร้อยละ 46.22) และกลุ่มพรเจริญชยัศิลป์ 

(ถือหุน้ร้อยละ 19.58)  
  กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 และ 10 
 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม  
 2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 

จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

      บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
 

ช่ือกิจการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตั้ง 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563 
 
 

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม  2562 

บริษัทย่อย 
บริษทั อารียา เซอร์วิส จ ากดั 
 
บริษทั วนั อพั จ ากดั  
บริษทั อารียา แมนเนจเมน้ต ์จ ากดั 
 
บริษทั คูลสเปซ จ ากดั 
บริษทั ไวตลิ์ฟวิง จ ากดั 
บริษทั ชิลลส์เปซ จ ากดั 
บริษทั อารียา ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากดั 
บริษทั สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จ ากดั  
บริษทั สุนทรียา เลเชอร์ จ ากดั 

  
บริการหลงัการขาย 
ดา้นอสังหาริมทรัพย ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ร้านอาหาร  
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรม 

  
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

  
99.99 

 
99.99 
99.99 

 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.97 
99.97 

  
99.99 

 
99.99 
99.99 

 
99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
99.97 
99.97 

บริษทั เมกา สเปซ 2 จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ไทย  99.97  - 
บริษทั มอร์โรว ์1 จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ไทย  99.97  - 

 2.2 งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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 2.3 ยอดคา้งระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระส าคญั ยอดเงินลงทุนของบริษทั 
และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัส้ินงวดไดต้ดัออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

 2.4 บริษทัจดัท างบการเงินระหวา่งกาลโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งหมดในงบการเงินระหวา่งกาลรวม
ตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทั
ยอ่ยนั้น 

 2.5 นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนั ใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนั
กบับริษทั 

 2.6  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมหมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึงไดแ้สดง
เป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้
แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้โดยบริษทั
รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  บริษทัเลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยการรับรู้หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
เป็นรายสัญญาในจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนในการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
จ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 5 

 
   แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีใชว้ิธีการอยา่งง่ายใน
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการพยากรณ์
ทางการเงิน ในอนาคตใชป้ระกอบเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการยงัปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

-  เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด 
พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่างท่ี
เกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 
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- เลือกท่ีจะไม่น าข้อมูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจ
กระทบต่อการประมาณการก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มาเป็นข้อมูลในการ
ประมาณการความเพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
4. นโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวต่อไปน้ี 
4.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกับนิยาม
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดั
รายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 
  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ

ขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจ าหน่าย การจดั
ประเภทดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการ
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด   ตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
  ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน  
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความ
เส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดับ และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมี
ขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึง
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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4.2 สัญญาเช่า 
ณ วัน เร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา
นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการ
ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วน
เพิ่ม หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่
มีสิทธิการเลือกซ้ือ และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 3.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินลงทุนชัว่คราว 85  (85)  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  263,052  (14,500)  -  248,552 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  85  -  85 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  492,576  492,576 
สิทธิการเช่า 1,375,505  -  (112,923)  1,262,582 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 71,764  2,900  -  74,664 
หน้ีสินหมุนเวียน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด 
  ช าระภายในหน่ึงปี 10,049 

 
- 

 
11,446 

 
21,495 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12,897  -  481,130  494,027 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาระยะยาว  112,923  -  (112,923)  - 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,306,548  (11,600)  -  1,294,948 

 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 22 - 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินลงทุนชัว่คราว 85  (85)  -  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  1,107,333  (11,799)  -  1,095,534 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  85  -  85 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  485,842  485,842 
สิทธิการเช่า 1,375,505  -  (112,923)  1,262,582 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,776  2,360  -  33,136 
หน้ีสินหมุนเวียน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด 
  ช าระภายในหน่ึงปี 9,566 

 
- 

 
9,417 

 
18,983 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,408  -  476,425  486,833 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาระยะยาว 112,924  -  (112,924)  - 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,115,626  (9,439)  -  1,106,187 
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5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,306,548  1,115,626 
การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
การปรับปรุงก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
(11,600) 

  
(9,439) 

ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัก่อนการ
ปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

 
 

1,294,948 

  
 

1,106,187 
 

 การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
กองทุนเปิด 85 

 

สินทรัพยท์างการเงินรายการอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หุน้กูไ้ม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินทางการเงินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
กบัค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,513  40,597 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,500  11,799 
ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 56,013  52,396 
 

5.2 สญัญาเช่า 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย

รับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ย
รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 867,186  864,798 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง (935)  (935) 
บวก  สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 136,238  131,222 
หกั  สิทธิท่ีสามารถยกเลิกสญัญาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ (11,905)  (11,905) 
หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (498,008)  (497,338) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
 มาถือปฏิบติั  492,576  485,842 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,946  19,974 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 515,522  505,816 

    
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 21,495  18,983 
   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 494,027  486,833 
 515,522  505,816 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 479,767  479,767 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 6,734  - 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 6,075  6,075 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 492,576  485,842 

 
6. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกันกับบริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางออ้มหรือ มี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง
กลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้ง
กนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

  ประเทศท่ีจดัตั้ง   
ช่ือกิจการ  /สญัชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั คูลสเปซ จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั ชิลลส์เปซ จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อารียา แมนเนจเมน้ต ์จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั วนั อพั จ ากดั 
บริษทั ไวตลิ์ฟวิง จ ากดั 

 ไทย 
ไทย 

 บริษทัยอ่ย 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั อารียา เซอร์วิส จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั อารียา ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั สุนทรียา เลเชอร์ จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
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  ประเทศท่ีจดัตั้ง   
ช่ือกิจการ  /สญัชาติ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
  บริษทั เมกา สเปซ 2 จ ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
  บริษทั มอร์โรว ์1 จ  ากดั  ไทย  บริษทัยอ่ย 
บริษทั เดล่ี บาย อารียา จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอ แอททิทูด จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอทโฮม ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เดอะ คลัเลอร์ส จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดบับลิวโซล่าร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดบับลิวเพาเวอร์ จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เทวา ละไม จ ากดั  ไทย  มีกรรมการร่วมกนั 
Progressive Opulent Holding (Singapore) Pte.,Ltd.  Singapore  มีกรรมการร่วมกนั 
กลุ่มเลาหพนูรังษีและกลุ่มพรเจริญชยัศิลป์  ไทย  กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี  ไทย  ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษทั / กลุ่มบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั  ไทย  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบ

การวางแผน สัง่การและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

 
 นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา   
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์  ราคาตลาด 
ซ้ือท่ีดิน  ราคาทุน 
รายไดค้่าบริหารจดัการ / ค่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดท้างการเงิน  ปี 2563 ร้อยละ 6.14 - 6.50 ต่อปี 
  ปี 2562 ร้อยละ 6.05 - 6.75 ต่อปี 
ตน้ทุนทางการเงิน  ปี 2563 ร้อยละ 6.14 - 6.50 ต่อปี 
  ปี 2562 ร้อยละ 6.05 - 6.75 ต่อปี 
ค่าเช่าท่ีดิน  อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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 รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  18,552  20,654 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  40,181  16,751 
ค่าบริหารจดัการ -  -  -  2,730 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  132  87 

        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่าท่ีดิน -  275  -  275 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 249  -  249  - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 134  -  134  - 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,775  16,777  16,775  8,431 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 562  794  562  355 
รวม 17,337  17,571  17,337  8,786 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ -  -  55,331  60,680 
รายไดค้่าบริหารจดัการ -  -  62,271  49,988 
ซ้ือท่ีดิน (ภายใตโ้ครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา) -  -  -  101,716 
ค่าบริหารจดัการ -  -  6,594  12,490 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  488  269 

        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั        
ค่าเช่าท่ีดิน -  825  -  825 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 748  -  748  - 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 406  -  406  - 

        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,565  52,521  44,429  27,301 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,687  2,382  1,183  1,067 
รวม 51,252  54,903  45,612  28,368 

 ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ้ืออสังหาริมทรัพยจ์ากกลุ่ม
บริษทั การซ้ือเหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
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 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

       

บริษทัยอ่ย -  -  620,065  567,299 
ผูบ้ริหารส าคญั 37  37  37  37 
 37  37  620,102  567,336 

        
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(ซ่ึงรวมอยูใ่นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  361,607  306,276 
        
ตน้ทุนการกูย้มื - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(ซ่ึงรวมอยูใ่นโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
ระหวา่งการพฒันา) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  907  852 
        

เงินประกนัการเช่า        
ผูบ้ริหารส าคญั 60,000  60,000  60,000  60,000 
        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
       

บริษทัยอ่ย -  -  377,970  386,794 
        

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
(ซ่ึงรวมอยูใ่นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืน) 

       

บริษทัยอ่ย -  -  24,599  26,043 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้        
บริษทัยอ่ย -  -  -  70 
ผูบ้ริหารส าคญั -  8,303  -  8,303 
 -  8,303  -  8,373 

        
เงินประกนัการก่อสร้าง        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  5,012  5,012 

        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัยอ่ย        

 บริษทั ชิลลส์เปซ จ ากดั -  -  339,586  355,672 
 บริษทั วนั อพั จ ากดั -  -  196,271  194,421 
 บริษทั ไวตลิ์ฟวิง จ ากดั -  -  93,371  160,440 
 บริษทั อารียา แมนเนจเมน้ต ์จ ากดั -  -  47,120  137,529 
 บริษทั คูลสเปซ จ ากดั -  -  519,892  359,165 
 บริษทั อารียา ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากดั -  -  22,682  21,018 

รวม -  -  1,218,922  1,228,245 

  
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทัยอ่ย        
 ยอดยกมาตน้งวด -  -  1,228,245  1,148,330 
 บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  -  272,853  488,060 
 หกั ลดลงระหวา่งงวด -  -  (282,176)  (408,145) 
 ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  1,218,922  1,228,245 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทัยอ่ย        
 บริษทั อารียา เซอร์วิส จ ากดั -  -  22,953  19,545 

  
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 
 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทัยอ่ย        
 ยอดยกมาตน้งวด -  -  19,545  2,800 
 บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  -  14,877  16,745 
 หกั ลดลงระหวา่งงวด -  -  (11,469)  - 
 ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  22,953  19,545 
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   พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            

บริษทัยอ่ย            

 บริษทั อารียา เซอร์วิส จ ากดั 4.75  4.75  -  -  9,700  9,700 

  
 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษทัย่อย 
ตกลงท่ีจะไม่เรียกคืนเงินกูย้มืภายใน 12 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 เน่ืองจากขอ้จ ากดัตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 ในระหว่างปี 2546 ถึง 2555 บริษทั
ได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วนท่ีใช้เป็นทางเข้าโครงการซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 
จ านวน 57.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 57.4 ลา้นบาท) ให้แก่กรรมการท่านหน่ึงและบริษทัยอ่ย
หลายแห่ง โดยไม่มีผลตอบแทนเพียงเพื่อให้มีช่ือถือกรรมสิทธ์ิแทนบริษทัตามสัญญาแต่งตั้งตวัแทนเขา้ท า
นิติกรรมเพื่อถือท่ีดินแทนบริษทั ซ่ึงขอ้ก าหนดตามสัญญาดังกล่าว กรรมการและบริษทัย่อยไม่สามารถ
ด าเนินการใด ๆ บนท่ีดินดงักล่าวได ้ทั้งน้ีกรรมการและบริษทัยอ่ยไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินดงักล่าวทั้งหมด
ใหแ้ก่โครงการของบริษทัแลว้เพื่อด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก าหนดเวลา 
 นอกจากน้ีในปี 2552 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงยงัได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินบางส่วนท่ีใช้เป็นทางเข้า
โครงการท่ีดินจดัสรร ซ่ึงมียอดสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 0.4 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 : 0.4 ลา้นบาท) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง โดยไม่มีผลตอบแทนเพยีงเพื่อใหมี้ช่ือถือกรรมสิทธ์ิแทน
บริษทัย่อยดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดภาระจ ายอมในท่ีดินดงักล่าวทั้งหมดให้แก่โครงการของ
บริษทัยอ่ยอีกแห่งดงักล่าวแลว้เพื่อด าเนินการดา้นสาธารณูปโภคโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีก าหนดเวลา 
 
สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บริษทัท าสัญญาเช่าเพื่อเช่าท่ีดินจากกรรมการของบริษทัสองท่าน เพื่อน ามาก่อสร้างอาคารส าหรับใช้
เป็นส านักงานใหญ่ของบริษทั สัญญาเช่าน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ผูใ้ห้เช่าจะให้บริษทัเช่าท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี 
โดยจะไดต้กลงค่าเช่ากนัใหม่ในราคาตลาดหรือราคาท่ีเหมาะสมต่อไป และหากบริษทัประสงค์ท่ีจะเช่า
ท่ีดินต่อไปอีก 10 ปี บริษทัตอ้งแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้ตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลง 
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 บริษทัไดจ่้ายเงินประกนัการเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ทรัพย์
ท่ีเช่าจะไม่ถูกบงัคบัจ านองจากสถาบนัการเงินท่ีผูเ้ช่าไดข้อสินเช่ือ เน่ืองจากผูใ้ห้เช่าไดย้อมน าทรัพยท่ี์เช่า
เขา้จดทะเบียนจ านองเป็นหลกัประกนัปฏิบติัตามสัญญาขอสินเช่ือเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารส านกังานต่อ
สถาบนัการเงิน เงินประกนัดงักล่าวจะจ่ายคืนแก่ผูเ้ช่าเม่ือสัญญาเช่าท่ีดินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 เม่ือ
ครบก าหนดอายกุารเช่าหรือครบก าหนดอายสุญัญาเช่าท่ีจะไดมี้การต่ออายกุนัออกไปไม่วา่ก่ีคราวก็ตาม หรือ
สัญญาไดเ้ลิกกนัโดยความผิดของผูเ้ช่า ผูเ้ช่าจะตอ้งจดัการทรัพยท่ี์เช่าให้กลบัคืนสภาพเดิมเสมือนก่อนมีการ
เช่า และจะตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดท่ีสร้างบนทรัพยท่ี์เช่า หากครบก าหนดระยะเวลาแลว้ บริษทัตก
ลงใหก้รรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวตกเป็นส่วนควบของท่ีดินและทรัพยท่ี์เช่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า
ทนัทีโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ และหากผูใ้ห้เช่าไม่ประสงครั์บส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวไว ้ผูเ้ช่ายงัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าเสียหายต่าง ๆ เช่น ค่าร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่าตามท่ีระบุในบันทึกขอ้ตกลง บริษทัรับรู้ค่า
ก่อสร้างดงักล่าวในบญัชีค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 
 
อ่ืน ๆ 
 1. บริษทัค ้ าประกันหน้ีสินของบริษทัย่อยท่ีมีต่อธนาคารในประเทศบางแห่ง และบริษทัย่อยค ้ า
ประกนัหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีต่อธนาคารในประเทศ  
 2. บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับริษทัย่อยหลายแห่ง เพื่อให้บริการบริหารจดัการ Back office โดยมี
ก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา  
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ  13,014  13,032  12,077  10,605 
รวม  13,014  13,032  12,077  10,605 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (11,305)  (5,577)  (10,557)  (5,412) 
สุทธิ  1,709  7,455  1,520  5,193 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 37  37  981,709  873,612 
ลูกหน้ีระยะสั้น  166,078  48,300  162,045  43,693 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้  4,853  37,905  2,311  37,886 
เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา  -  19,465  -  19,465 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญา  13,601  122,298  7,934  117,785 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน  31,299  19,932  30,316  18,482 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  30,000  -  30,000  - 
อ่ืน ๆ  32,551  43,596  15,364  26,402 
รวม  278,419  291,533  1,229,679  1,137,325 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีระยะสั้น  (46,167)  (35,936)  (42,085)  (35,185) 
สุทธิ  232,252  255,597  1,187,594  1,102,140 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  233,961  263,052  1,189,114  1,107,333 

 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  41,513  40,597 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 
 

14,500 
 

11,799 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  56,013  52,396 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวา่งงวด  8,134  6,590 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งงวด  (6,675)  (6,344) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  57,472  52,642 
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 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) -  (5)  -  (5) 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม 8,134  276  6,590  276 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (6,675)  (5)  (6,344)  (5) 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั :         
 เกินก าหนดช าระ:         
   มากกวา่ 12 เดือน  -  -  -  - 
  -  -  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ :         
 ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  2,464  1,973  2,279  314 
   เกินก าหนดช าระ:         
      นอ้ยกวา่ 3 เดือน  832  1,767  627  1,449 
      3 - 6 เดือน  600  982  495  881 
     6 - 12 เดือน  463  226  351  171 
   มากกวา่ 12 เดือน  8,655  8,084  8,325  7,790 

  13,014  13,032  12,077  10,605 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (11,305)  (5,577)  (10,557)  (5,412) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  1,709  7,455  1,520  5,193 

         
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ  232,252  255,597  1,187,594  1,102,140 

         
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ  233,961  263,052  1,189,114  1,107,333 

 
     โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลา 30 วนั 
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8. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 
 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2563  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

ตน้ทุนโครงการระหวา่งพฒันา 38,483,138  35,577,041  30,034,318  27,671,804 
ท่ีดินรอพฒันาเพือ่ขาย 2,029,056  3,052,126  1,263,765  2,299,947 
บา้นตวัอยา่ง 236,261  246,768  182,399  200,125 
บา้นส าเร็จรูปและคอนโดสร้างเสร็จ 1,804,864  2,694,769  1,428,386  2,003,200 
วสัดุก่อสร้าง 3,135  3,108  3,014  3,035 
รวม 42,556,454  41,573,812  32,911,882  32,178,111 
หกั ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขาย (33,155,313)  (29,703,731)  (26,208,246)  (23,430,554) 

ส่วนท่ีโอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,104)  (34,104)  (34,104)  (34,104) 
 9,367,037  11,835,977  6,669,532  8,713,453 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการ        

บา้นส าเร็จรูปและคอนโดสร้างเสร็จ (1,592)  (1,592)  (1,371)  (1,371) 
สุทธิ 9,365,445  11,834,385  6,668,161  8,712,082 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563  
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562  

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2563  
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562  

(งวดปี) 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
การพฒันาระหวา่งงวด 254,845  

 
277,265  235,492  240,246 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื 
(ร้อยละต่อปี) 4.25 - 10.00  4.75 - 10.00  4.25 - 10.00  4.75 - 10.00 

 
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโครงการของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืและ
สินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน 

 
9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 
และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ านวนเงิน 264.84 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทั : 253.31 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ    
ผูถื้อหุ้นกู ้บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูมี้ประกนัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินเปล่าบางส่วน
ของบริษทัเพื่อเป็นสัญญาหลกัประกันการออกหุ้นกู้ โดยมีเง่ือนไขว่า บริษทัสามารถไถ่ถอนหรือปลอด
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินเปล่าดงักล่าวได ้และในกรณีท่ีมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัตาม
สัญญาหลกัประกนัมีมูลค่าลดลงต ่ากว่าท่ีก าหนดไว ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งเปล่ียนหลกัประกนัหรือหาทรัพยสิ์น
ทดแทนมา เพื่อเป็นประกนัการช าระหน้ีหุ้นกูเ้พิ่มเติมภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้เพื่อการคงมูลค่า
หลกัประกนัภายใตสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กู ้
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

      พนับาท 
    สัดส่วนความเป็น  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เจา้ของ (ร้อยละ)  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
 
 

บริษทัยอ่ยทางตรง 

  
 

ประเภทธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 

2563  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

2562 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

2563  2562 
บริษทั อารียา เซอร์วิส จ ากดั  บริการหลงัการขาย  99.99  99.99  10,000  10,000  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
  ดา้นอสังหาริมทรัพย ์                         
บริษทั วนั อพั จ ากดั  บริการรับเหมาก่อสร้าง  99.99  99.99  100,000  100,000  100,000  100,000  -  -  100,000  100,000  -  - 
บริษทั อารียา แมนเนจเมน้ต ์จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ 

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
  

99.99 
  

99.99 
  

65,000 
  

65,000 
  

65,000 
  

65,000 
  

- 
  

- 
 

65,000 
  

65,000 
  

- 
  

- 
บริษทั คูลสเปซ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  60,000  60,000  60,000  60,000  -  -  60,000  60,000  -  - 
บริษทั ไวตลิ์ฟวิง จ ากดั   พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  65,000  65,000  65,000  65,000  -  -  65,000  65,000  -  - 
บริษทั ชิลลส์เปซ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั อารียา ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากดั   ร้านอาหาร  99.99  99.99  10,000  10,000  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
บริษทั สุนทรียา เรสซิเดนซ์ จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.97  99.97  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั สุนทรียา เลเชอร์ จ ากดั  โรงแรม  99.97  99.97  1,000  1,000  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  -  - 
บริษทั เมกา สเปซ 1 จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เมกา สเปซ 2 จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.97  -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
บริษทั มอร์โรว ์1 จ ากดั  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  99.97  -  1,000  -  1,000  -  -  -  1,000  -  -  - 
รวม        315,000  313,000  315,000  313,000  -  -  315,000  313,000  -  - 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2563 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งสามบริษทัยอ่ยใหม่ในนามบริษทั เมกา สเปซ 1 จ ากดั, บริษทั เมกา สเปซ 2 จ ากดั 
และบริษทั มอร์โรว ์1 จ ากดั ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 โดยมีทุนหุ้นสามญัจดทะเบียนจ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท  
 เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั เมกา สเปซ 1 จ ากดั จ านวน 9,997 หุน้ ในราคา
หุน้ละ 1,000 บาทต่อหุน้ 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563  
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
ยอดยกมาตน้งวด  419,880  451,650  375,610  412,040 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  14  -  14  - 
โอนออกระหว่างงวด  -  -  -  - 
หกั  ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก

การปรับมูลค่ายติุธรรม 
  

- 
  

(31,770) 
  

- 
  

(36,430) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  419,894  419,880  375,624  375,610 

 
 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
  งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
รายไดค้่าเช่า  4,087  3,092  12,522  9,499 
ค่าสาธารณูปโภค  1,849  1,359  5,914  4,309 

 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดย
ใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach)  
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยศูนยส์รรพสินคา้ พื้นท่ีส าหรับให้เช่าและงานระหว่าง
ก่อสร้าง 
 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการ
ลงทุนบางส่วนขา้งตน้เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมและสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
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12. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  - 
รับโอนมาจากสิทธิการเช่า 112,923  112,923 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 379,653  372,919 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 492,576  485,842 
บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด -  - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18,944)  (17,634) 
  ผลต่างจากการลดค่าเช่า (414)  (40) 
  โอนออกไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (81)  (81) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 473,137  468,087 

 
13. สิทธิการเช่า 

  รายการเปล่ียนแปลงสิทธิการเช่าส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   1,375,505 
หกั โอนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

 
 

(112,923) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   1,262,582 
บวก เพิ่มข้ึน   283,861 
หกั ลดลง   - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563   1,546,443 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563 
สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย    
ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่า   464,433 
งานระหวา่งก่อสร้าง   1,082,010 
   1,546,443 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนงานระหวา่งก่อสร้าง   71,071 
 
   สิทธิการเช่าเกิดจากบริษทัไดล้งนามในสัญญาเช่ากบักิจการอ่ืนเพื่อพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีพกั

อาศยั  
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14. หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 14.1 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

  วงเงิน (ลา้นบาท)    พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 

2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  39  39  39  39  MOR, ดอกเบ้ีย 

เงินฝากบวก

จ านวนคงท่ี 

 

 

MOR, ดอกเบ้ีย 

เงินฝากบวก

จ านวนคงท่ี 

 36,413  9,985  36,413  9,985 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  540  540  540  540  MLR ลบจ านวน

คงท่ี 

 MLR ลบจ านวน

คงท่ี 

 240,000  200,000  240,000  200,000 

ตัว๋แลกเงิน  10  62  10  62  อตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัร

รัฐบาล บวกส่วน

ชดเชยความเส่ียง 

 

 

 

อตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัร

รัฐบาล บวกส่วน

ชดเชยความเส่ียง 

 10,000  62,000  10,000  62,000 

  589  641  589  641             

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้              (271)  (1,805)  (271)  (1,805) 

ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ              9,729  60,195  9,729  60,195 

รวม              286,142  270,180  286,142  270,180 

 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
และการจ านองท่ีดินของโครงการของกลุ่มบริษทั 
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 14.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
     ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 862,589  1,058,557  522,202  765,993 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        
     เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 304,286  1,171,794  238,286  646,983 
รวม 1,166,875  2,230,351  760,488  1,412,976 

 
รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหว่างงวดส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
ยอดยกมาตน้งวด 2,230,351  2,442,422  1,412,976  1,633,839 
บวก รับเงินกูย้มืเพ่ิมในระหว่างงวด 1,078,117  1,291,444  860,236  803,438 
หกั จ่ายช าระคืนในระหวา่งงวด (2,141,593)  (1,503,515)  (1,512,724)  (1,024,301) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,166,875  2,230,351  760,488  1,412,976 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบจ านวนคงท่ี 

และสัญญาเงินกู้ก  าหนดให้มีการช าระคืนเป็นสัดส่วนเม่ือกลุ่มบริษทัได้ขายสินทรัพยแ์ละโอน
กรรมสิทธิใหก้บัลูกคา้ และตอ้งช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดภายในปี 2566 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืขา้งตน้ กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินเก่ียวกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูบ้างฉบบั เงินกูย้มืบางส่วน
ไดถู้กจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของแต่
ละโครงการ อาคารส านักงาน และบางส่วนค ้าประกนัโดยบริษทัย่อย กรรมการของบริษทับางท่าน 
และการจดจ านองท่ีดินของกรรมการบริษทับางท่าน 
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 14.3  เงินกู้ยืมจากบริษัทอ่ืน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน        
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 361,250  -  361,250  - 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน        
 เงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืน 118,750  480,000  118,750  480,000 
รวม 480,000  480,000  480,000  480,000 

 
รายการเคล่ือนไหวเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืนในระหว่างงวดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
(งวดเกา้เดือน)  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

(งวดปี) 
ยอดยกมาตน้งวด 480,000  -  480,000  - 
บวก กูย้มืเพ่ิมในระหวา่งงวด -  480,000  -  480,000 
หกั จ่ายช าระคืนในระหวา่งงวด -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 480,000  480,000  480,000  480,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืนคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และตอ้งช าระคืนเงินตน้

ทั้งหมดภายในปี 2565 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืนค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นส่วนควบ

ของท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีในปัจจุบนัและท่ีจะมีในภายหนา้ 
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 14.4  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,946  19,974 
รับโอนมาจากหน้ีสินภายใตส้ญัญาระยะยาว 112,923  112,924 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 379,653  372,918 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 515,522  505,816 
บวก  เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 2,142  1,847 
หกั  เงินจ่ายช าระ (18,351)  (16,521) 
 ผลต่างจากการลดค่าเช่า (374)  (39) 
 โอนออกไปโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (83)  (83) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 498,856  491,020 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (20,391)  (17,679) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 478,465  473,341 

 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 
งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,626  6,064  18,944  17,634 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 695  584  2,142  1,847 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น -  -  808  808 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

- 
  

- 
  

126 
  

126 
 รวม 7,321  6,648  22,020  20,415 

 
 14.5 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 
1,267.85 ลา้นบาท และ 354.36 ลา้นบาท ตามล าดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงิน 2,769.37 
ลา้นบาท และจ านวนเงิน 1,564.93 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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15. หุ้นกู้ 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ และผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้ ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ดงัน้ี 
            พนับาท 
            งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี 
 ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  รวม 

หุน้กู ้  
จ านวนหุน้กู ้
(พนัหน่วย)  วนัท่ีออก  อายหุุน้กู ้  วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562  ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
คร้ังท่ี 2/2559  1,000  5 ตุลาคม 2559  3 ปี 11 เดือน 26 วนั  1 ตุลาคม 2563 

หรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
 5.40  999,700  1,000,000  -  -  999,700  1,000,000 

คร้ังท่ี 1/2560  654.5  31 มกราคม 2560  3 ปี  31 มกราคม 2563  5.25  -  654,500  -  -  -  654,500 
คร้ังท่ี 2/2560 *  1,500  5 เมษายน 2560  3 ปี  5 เมษายน 2563  

หรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
 5.95  -  1,500,000  -  -  -  1,500,000 

คร้ังท่ี 3/2560  779.87  31 ตุลาคม 2560  3 ปี 5 เดือน 30 วนั  2 พฤศจิกายน 2563  5.95  31,215  31,215  -  -  31,215  31,215 
        30 เมษายน 2564    748,655  -  -  748,655  748,655  748,655 
คร้ังท่ี 1/2561  250  18 ตุลาคม 2561  3 ปี  19 ตุลาคม 2564  6.05  -  -  250,000  250,000  250,000  250,000 
คร้ังท่ี 2/2561  166.6  22 พฤศจิกายน 2561  3 ปี 3 เดือน  22 กุมภาพนัธ์ 2565  6.05  -  -  166,600  166,600  166,600  166,600 
คร้ังท่ี 1/2562 *  2,000  1 เมษายน 2562  2 ปี 6 เดือน 7 วนั  8 ตุลาคม 2564 

หรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
 6.75  -  -  1,840,000  2,000,000  1,840,000  2,000,000 

คร้ังท่ี 1/2563 *  1,835.5  31 มกราคม 2563  2 ปี   30 มกราคม 2565 
หรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

 6.80  -  -  1,651,950  -  1,651,950  - 

คร้ังท่ี 2/2563 *  1,000  11 กนัยายน 2563  2 ปี 6 เดือน  11 มีนาคม 2566 
หรือไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 

 7.00  -  -  1,000,000  -  1,000,000  - 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า                    1,779,570  3,185,715  4,908,550  3,165,255  6,688,120  6,350,970 
หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย    -  -  (58,061)  (36,275)  (58,061)  (36,275) 
หุน้กู ้- สุทธิ    1,779,570  3,185,715  4,850,489  3,128,980  6,630,059  6,314,695  

  * เป็นหุน้กูช้นิดมีประกนั 
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หุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 หุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564   
หุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2565 และหุน้กู ้คร้ังท่ี 2/2563 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2566 ซ่ึง
ผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน หุน้กูด้งักล่าวมีหลกัประกนัโดยบริษทัในฐานะ
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินเปล่าบางส่วนของบริษทั และบริษทัมีสิทธิ
ขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินเปล่า ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นท่ีจ านองตามสัญญาหลกัประกนัและไถ่
ถอนหรือปลอดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินเปล่าดังกล่าวได้ และในกรณีท่ีมูลค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัตามสัญญาหลกัประกนัมีมูลค่าลดลงต ่ากว่าท่ีก าหนดไว ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้ง
เปล่ียนหลกัประกันหรือหาทรัพยสิ์นทดแทนมา เพื่อเป็นประกันการช าระหน้ีหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใน
ก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ภายใตเ้ง่ือนไขของหุน้กู ้บริษทัตอ้งด ารงอตัราหน้ีสินสุทธิต่อส่วนทุน ในอตัราไม่เกิน 3 : 1 และ
นิยามในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูถื้อหุ้นกูค้  านวณจากงบการเงิน ณ วนั
ส้ินงวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ก าหนด 

 
16. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน   

 กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการ
วดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยจ์ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 
ลูกคา้ 

 จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

ลูกคา้รายท่ี 1  1,958.07 
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17. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย
แลว้ในระหวา่งงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 414,809  (86,253)  410,693  (58,160) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 980,000  980,000  980,000  980,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 0.42  (0.09)  0.42  (0.06) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 431,144  (120,337)  409,466  (44,308) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 980,000  980,000  980,000  980,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 0.44  (0.12)  0.42  (0.05) 

 
18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 
ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

 การวดัมูลค่ายติุธรรมถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้
ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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 เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลกลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับหุน้กูโ้ดยค านวณจากการใช้
ราคาซ้ือขายล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) ซ่ึงไม่แตกต่าง
อยา่งเป็นสาระส าคญักบัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินปี 

 เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลกลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสญัญา
เช่าในปัจจุบนัรวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขของตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั สุทธิจากกระแสเงินสดจ่าย
ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย ์อตัราคิดลดท่ีใช้สะทอ้นถึงการประเมินสภาวะตลาด
ปัจจุบนัในเร่ืองมูลค่าของการเงินและปัจจยัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั
ราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ี
บนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึก
ในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 
19. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 19.1 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาเก่ียวกบัโครงการ

พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวน 733.01 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 1,047.04 ลา้นบาท) 
 19.2 ในเดือนมกราคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 228.00 ลา้นบาท เพื่อพฒันา

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
126.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 118.00 ลา้นบาท) 

 19.3 ในเดือนเมษายน 2560 บริษทัได้เข้าท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 414.89 ล้านบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 30.00
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 30.00 ลา้นบาท) และมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินบางส่วนจ านวน 
218.31 ลา้นบาท ในเดือนมกราคมและเมษายน 2561 

19.4 ในเดือนเมษายน 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 122.40 ลา้นบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
72.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 62.00 ลา้นบาท)  

19.5 ในเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 295.11 ลา้นบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
65.20 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 65.20 ลา้นบาท)  
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19.6 ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัได้เข้าท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 10.00 ล้านบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2563 บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 2.00 
ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : 2.00 ลา้นบาท) 

 19.7 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 26.00 ลา้นบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
5.00 ลา้นบาท 

 19.8 ในเดือนกนัยายน 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในราคา 437.44 ลา้นบาท เพื่อพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดช้ าระเงินมดัจ าท่ีดินเป็นจ านวนเงิน 
10.59 ลา้นบาท 

 19.9 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารเป็นจ านวนเงินรวม 
607.32 ลา้นบาท และ 272.43 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 837.05 ลา้นบาท 
และ 496.22 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

   ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าบริการท่ี
เก่ียวขอ้งจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่า
บริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลขอ้ 5.2 

 
20. หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้จากคดคีวาม 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบริษัทอ่ืนและบุคคลธรรมดา
ฟ้องร้องรวม 9 คดี จากการผิดสัญญา การเรียกร้องค่าเสียหายและอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องและอาจ
เรียกไดเ้ป็นจ านวนเงิน 148.22 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมี 3 คดีท่ี
ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัช าระเงินเป็นจ านวน 11.20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวา่งอุทธรณ์ค าพิพากษา 

  อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษทั คาดว่าจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 
21. จัดประเภทรายการ 
  การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไร

ขาดทุนเบจ็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดจ้ดัประเภทต่างไปจาก
เดิมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการ และการจดัประเภทรายการบญัชีส าหรับงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และ
ก าไรต่อหุน้ หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามจดั 

ประเภทใหม่ 
 ตามท่ี 
รายงานไวเ้ดิม 

 ตามจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตามท่ี 
รายงานไวเ้ดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน        
 สินทรัพยห์มุนเวียน        
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 263,052  265,973  1,107,333  1,109,618 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 27,958  -  20,443  - 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 5,104  33,062  -  20,443 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 33,353  30,432  25,109  22,824 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามจดั 

ประเภทใหม่ 
 ตามท่ี 
รายงานไวเ้ดิม 

 ตามจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตามท่ี 
รายงานไวเ้ดิม 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

       

 รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 677,041  719,480  408,010  433,590 
  ดอกเบ้ียรับ -  496  -  21,041 
 รายไดอ้ื่น 18,915  17,425  28,206  27,819 
 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 530,560  492,579  322,859  301,502 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 88,311  140,737  58,903  89,518 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน -  27,000  -  16,322 
 รายไดท้างการเงิน  -  -  20,654  - 
        
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562        
 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 2,269,504  2,373,705  1,468,351  1,535,366 
  ดอกเบ้ียรับ -  3,714  -  64,200 
 รายไดอ้ื่น 68,249  63,541  91,227  87,707 
 ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ 1,607,731  1,500,866  1,015,466  943,898 
 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 300,701  421,523  198,693  279,283 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน -  89,250  -  57,993 
 รายไดท้างการเงิน  -  -  60,680  - 
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22. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการ
วดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2563 
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