บริ ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรั บงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ("บริ ษทั ฯ") ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัด ภำยใต้ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2495 มีภูมิลำเนำอยูใ่ นประเทศไทยตั้งอยูเ่ ลขที่ 2156
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ บริ ษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2521
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ำอุปโภค - บริ โภค โดยมีบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจอื่นๆ ตำมรำยละเอียดใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำ
ซึ่งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ติดตำม
ควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สิน
และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์
มีกำรเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด
เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นปั จจุบนั ดังนั้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงเน้นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์
ใหม่เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว ดังนั้นกำรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ควรใช้ควบคู่
ไปกับงบกำรเงินประจำปี ล่ำสุ ด
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

-23. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.1 งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะ บริ ษทั
ย่อย ซึ่งบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) มีอำนำจในกำรควบคุมดังนี้
อัตรำร้ อยละของกำรถือหุ้นหรื อส่ วนได้เสีย
ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ใน

31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

ผลิตบะหมี่และเส้นหมี่

ประเทศไทย

99.99

99.99

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

ประเทศไทย

99.99

99.99

ผลิตน้ ำแร่

ประเทศไทย

59.37

59.37

Saha Vietnam Co., Ltd.

ศูนย์จำหน่ำยสิ นค้ำ

ประเทศเวียดนำม

100.00

100.00

บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด

นมเปรี้ ยว

ประเทศไทย

63.91

63.91

ประเทศไทย

59.37

59.37

ประเทศไทย

99.99

99.99

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั ย่อยโดยทำงตรง
บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด

กึ่งสำเร็ จรู ป ให้เช่ำสิ นทรัพย์
และให้บริ กำรทำงธุรกิจภำยใน

และภำยนอกสำนักงำน
บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด
บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด

บริ ษทั ย่อยโดยทำงอ้อม
บริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิง้ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกขึ้นรู ป
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด ร้อยละ 99.00)
บริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ส จำกัด

ลงทุนในธุรกิจ Startup

(ถือหุน้ โดย บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด ร้อยละ 90.00 และบริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด ร้อยละ 10.00)
บริ ษทั เลอ มำสค์ จำกัด

กำแฟและเครื่ องดื่ม

ประเทศไทย

69.99

0.00

(ถือหุน้ โดย บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด ร้อยละ 35.00 และบริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด ร้อยละ 35.00)

3.2 ยอดคงค้ำงและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกันของกลุ่มบริ ษทั และยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยกับส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อย
ได้ตดั ออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.3 ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม เริ่ มจำกวันที่เข้ำควบคุมจนถึงวันที่ขำยออกไป
3.4 งบกำรเงินรวมนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยทำงบัญชีเดียวกัน สำหรับรำยกำรบัญชีเหมือนกัน หรื อเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
ของบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
3.5 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมตั ิให้เลิกบริ ษทั ย่อย (Saha Vietnam Co., Ltd.)
โดยได้ดำเนิ นกำรเลิกกิจกำร เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 ปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
3.6 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
จำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้ อยละ 90.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็ นจำนวนเงิน 18 ล้ำนบำท
3.7 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้ อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็ นจำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท

-33. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม (ต่ อ)
3.8 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 บริ ษทั โชคชัยพิบลู จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เลอ มำสค์ จำกัด ซึ่ งมีทนุ จดทะเบียน
จำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เลอมำสต์ จำกัด เรี ยกชำระค่ำหุ้น ร้อยละ 25.00
คิดเป็ นจำนวนเงิน 1.75 ล้ำนบำท
3.9 เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในบริ ษทั เลอ มำสค์ จำกัด ซึ่ งมีทนุ จด
ทะเบียน จำนวน 20 ล้ำนบำท ในอัตรำร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริ ษทั เลอมำสต์ จำกัด เรี ยกชำระค่ำหุ้น ร้อยละ 25.00
คิดเป็ นจำนวนเงิน 1.75 ล้ำนบำท
4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำร - ประจำ 3 เดือน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2564

31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

543,241.58

876,771.70

131,290.68

395,160.38

399,738,100.60

193,592,808.67

398,266,688.64

191,552,025.78

1,867,498,750.12

1,873,912,600.51

1,673,220,712.03

1,645,627,114.71

34,223.03

52,957.22

0.00

0.00

50,117,473.16

19,553,682.39

50,117,473.16

19,553,682.39

(870,388.92)

(677,082.26)

(870,388.92)

(677,082.26)

2,317,061,399.57

2,087,311,738.23

2,120,865,775.59

1,856,450,901.00

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-46. สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
เงินฝำกธนำคำรที่วดั มูลค่ ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินฝำกประจำ
1,651,183,469.49
1,679,186,614.50
เงินลงทุนชัว่ ครำว
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
30,000,000.00
30,000,000.00
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น
(449,064.51)
(534,217.31)
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
1,680,734,404.98
1,708,652,397.19

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
1,064,796,079.61

1,064,796,080.85

30,000,000.00

30,000,000.00

(449,064.51)
1,094,347,015.10

(534,217.31)
1,094,261,863.54

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำธนำคำร ระยะเวลำ 6 ถึง 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
0.150 - 0.550 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำธนำคำร ระยะเวลำ 6 ถึง 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
0.150 - 0.700 ต่อปี
7. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

ลูกหนี้ กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ กำรค้ำ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้ อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
4,077,577,028.58
4,414,761,066.52

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
4,053,791,538.35
4,384,239,802.64

(78,813,975.89)
3,998,763,052.69
95,646,774.56
200,597,517.78
290,338,650.44

(116,191,216.61)
4,298,569,849.91
103,545,855.25
195,272,025.46
208,264,021.92

(78,809,682.90)
3,974,981,855.45
101,500,165.86
195,407,716.35
286,572,235.75

(116,186,923.62)
4,268,052,879.02
106,802,321.07
190,811,314.67
197,950,597.89

(12,437,527.03)
574,145,415.75
4,572,908,468.44

(12,437,527.03)
494,644,375.60
4,793,214,225.51

(12,437,527.03)
571,042,590.93
4,546,024,446.38

(12,437,527.03)
483,126,706.60
4,751,179,585.62

-57. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (ต่ อ)
ลูกหนี้ กำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

ลูกหนี้ กำรค้ำที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้ กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระ
- ครบกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือน ขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
3,533,256,422.67
3,763,424,166.20

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
3,511,493,129.92
3,736,478,910.81

471,999,399.07
10,146,753.23
62,174,453.61
4,077,577,028.58

469,961,742.55
10,156,903.79
62,179,762.09
4,053,791,538.35

577,676,896.79
11,344,264.14
62,315,739.39
4,414,761,066.52

574,467,447.47
11,166,797.99
62,126,646.37
4,384,239,802.64

8. ตั๋วเงินรับกำรค้ ำ
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำแยกตำมอำยุหนี้ ที่คำ้ งชำระ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ
กำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น - ตัว๋ เงินรับกำรค้ำ
รวมตัว๋ เงินรับกำรค้ำ - สุทธิ

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564

425,932,362.48
20,663.08

516,320,024.37
35,663.08

425,932,362.48
20,663.08

516,320,024.37
35,663.08

(2,976,258.91)
422,976,766.65

(2,826,692.24)
513,528,995.21

(2,976,258.91)
422,976,766.65

(2,826,692.24)
513,528,995.21

9. สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
อะไหล่เครื่ องจักร
หัก ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพ
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
65,537,081.87
65,344,798.64
930,344,555.99
1,004,764,358.72
8,265,259.97
2,473,106.28
12,292,346.25
11,632,920.37
1,578,618.51
1,548,802.96
(9,083,025.21)
(9,083,025.21)
1,008,934,837.38
1,076,680,961.76

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
0.00
0.00
921,496,883.11
984,538,843.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(8,000,000.00)
(8,000,000.00)
913,496,883.11
976,538,843.21

-69. สิ นค้ำคงเหลือ (ต่ อ)
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ที่ดิน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
รวมสิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

25,173,246.30
17,599,728.78
42,772,975.08
1,051,707,812.46

25,173,246.30
17,599,728.78
42,772,975.08
1,119,453,936.84

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
25,173,246.30
17,599,728.78
42,772,975.08
956,269,858.19

25,173,246.30
17,599,728.78
42,772,975.08
1,019,311,818.29

10. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำย
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12 มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย
(Saha Vietnam Co., Ltd.) โดยให้ดำเนิ นกิจกำรจนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
35,085.88
35,085.88
113,794.09
113,794.09
148,879.97
148,879.97

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
11. สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
หัก สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ - หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ - ไม่หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
2,157,082.08
4,227,113.50
(627,194.06)
(661,869.89)
1,529,888.02
3,565,243.61

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-711. สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้ (ต่อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องรับ

31 มีนำคม 2565
ภำยใน 1 ปี
828,204.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,689,017.00
รวม
2,517,221.00
หัก ดอกเบี้ยรับในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน
(360,138.92)
มูลค่ำปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
2,157,082.08

31 ธันวำคม 2564
892,204.00
3,896,068.00
4,788,272.00
(561,158.50)
4,227,113.50

มูลค่ ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นตำ่ ทีต่ ้ องรับ

31 มีนำคม 2565
627,194.06
1,529,888.02
2,157,082.08
0.00
2,157,082.08

31 ธันวำคม 2564
661,869.89
3,565,243.61
4,227,113.50
0.00
4,227,113.50

12. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
เงินให้กยู้ ืมระยะยำว ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้

เงินให้กยู้ ืมระยะยำว
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
515,000,000.00
515,000,000.00
515,000,000.00
515,000,000.00

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00

12.1 ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำรับขำยฝำกอสังหำริ มทรัพย์ จำนวนเงิน 2,000.00 ล้ำนบำท ร่ วมกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
3 แห่ง โดยเข้ำร่ วมรับซื้อฝำกทรัพย์สินบริ ษทั ฯ ละ 500.00 ล้ำนบำท กำหนดระยะเวลำกำรไถ่ถอน 3 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนขำยฝำก
ทรัพย์สินอัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 12.00 ต่อปี
12.2 ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีกำรให้บริ ษทั มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัดกูย้ ืมเงิน จำนวน 15.00 ล้ำนบำท ระยะเวลำ 21 เดือน อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มิถุนำยน 2566

-813. สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่แสดงตำมประเภทกำรลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในควำมต้ องกำรของตลำด
ตรำสำรหนีท้ วี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรธนำคำรแห่ งประเทศไทย
159,604,750.58
133,892,275.72
159,604,750.58
133,892,275.72
พันธบัตรรัฐบำล
255,823,055.03
493,256,569.41
255,823,055.03
493,256,569.41
ตัว๋ เงินคลังและหุ้นกู้
738,999,290.02
530,994,591.44
738,999,290.02
530,994,591.44
ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
6,522,122,425.50 6,731,294,292.50 6,522,122,425.50 6,731,294,292.50
ตรำสำรทุน-กิจกำรอื่น
473,973,077.30
482,846,939.30
473,973,077.30
482,846,939.30
เงินลงทุนในกองทุนรวมและหน่วยทรัสต์
327,160,902.43
357,178,614.43
327,160,902.43
357,178,614.43
กองทุนหุ ้นสำมัญ-กิจกำรอื่น
292,719,290.01
296,957,351.83
292,719,290.01
296,957,351.83
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้ องกำร
ของตลำด
8,770,402,790.87 9,026,420,634.63 8,770,402,790.87 9,026,420,634.63
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ทไี่ ม่ อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำด
ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
3,506,729,512.00 3,506,729,512.00 3,506,729,512.00 3,506,729,512.00
ตรำสำรทุน-กิจกำรอื่น
2,223,897,441.63 2,223,897,441.63 2,223,897,441.63 2,223,897,441.63
ตรำสำรทุนที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
45,540,000.00
45,540,000.00
0.00
0.00
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่ อยู่ในควำม
ต้ องกำรของตลำด
5,776,166,953.63 5,776,166,953.63 5,730,626,953.63 5,730,626,953.63
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
14,546,569,744.50 14,802,587,588.26 14,501,029,744.50 14,757,047,588.26

-913. สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีรำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
เงินลงทุนในตรำสำรหนี/้ ตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำ
ยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ในควำมต้องกำรของตลำด
พันธบัตร - รำคำทุน
ตัว๋ เงินคลังและหุ้นกู้ - รำคำทุน
บวก กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ในควำมต้องกำร
ของตลำด
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - รำคำทุน
กิจกำรอื่น - รำคำทุน
บวก กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน
ตรำสำรทุน-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - รำคำทุน
บวก กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุน
รวมตรำสำรทุน-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุน-กิจกำรอื่น - รำคำทุน
บวก กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุน
รวมตรำสำรทุน-กิจกำรอื่น - มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุนที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย - รำคำทุน
หัก ค่ำเผือ่ ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุน
รวมตรำสำรทุนที่ถือโดยบริ ษทั ย่อย มูลค่ำยุติธรรม

31 ธันวำคม 2564

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

416,824,083.13
741,831,424.32
(4,228,411.82)

628,719,564.69
529,493,513.53
(69,641.65)

416,824,083.13
741,831,424.32
(4,228,411.82)

628,719,564.69
529,493,513.53
(69,641.65)

1,154,427,095.63

1,158,143,436.57

1,154,427,095.63

1,158,143,436.57

1,528,277,802.70
827,537,199.55
5,260,160,692.99
7,615,975,695.24

1,528,277,802.70
845,018,718.22
5,494,980,677.14
7,868,277,198.06

1,528,277,802.70
827,537,199.55
5,260,160,692.99
7,615,975,695.24

1,528,277,802.70
845,018,718.22
5,494,980,677.14
7,868,277,198.06

967,686,075.58

967,686,075.58

967,686,075.58

967,686,075.58

2,539,043,436.42

2,539,043,436.42

2,539,043,436.42

2,539,043,436.42

3,506,729,512.00

3,506,729,512.00

3,506,729,512.00

3,506,729,512.00

1,094,732,261.77

1,094,732,261.77

1,094,732,261.77

1,094,732,261.77

1,129,165,179.86
2,223,897,441.63

1,129,165,179.86
2,223,897,441.63

1,129,165,179.86
2,223,897,441.63

1,129,165,179.86
2,223,897,441.63

48,835,700.00

48,835,700.00

0.00

0.00

(3,295,700.00)

(3,295,700.00)

0.00

0.00

45,540,000.00

45,540,000.00

0.00

0.00

- 10 14. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ชื่ อกิจกำร

ประเภทกิจกำร

บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี
จำหน่ำยสิ นค้ำ
(เดิมชื่ อ บจ.ซันร้อยแปด)
ผ่ำนเครื่ องอัตโนมัติ
บจ.สหอุบลนคร
พัฒนำที่ดิน
บจ.สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท
ลงทุน
บจ.ศรี รำชำขนส่ ง
ขนส่ ง
บจ.ไทย - เมียนม่ำร์
ซัคเซส เวนเจอร์
ลงทุน
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
ผลิตบะหมี่
บจ.ร่ วมอิสสระ
อสังหำริ มทรัพย์
บจ.สห ลอว์สัน
ร้ำนสะดวกซื้ อ
บจ.บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ้ง
ลงทุน
CANCHANA
ตัวแทนจำหน่ำย
INTERNATIONAL Co., Ltd.
สิ นค้ำ
บจ.สยำม อำรำตะ
ตัวแทนจำหน่ำยสิ นค้ำ
บจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
อสังหำริ มทรัพย์
บจ.อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร์ ฟูดส์
ผลิตบะหมี่
บจ.เส-นอร์สห โลจิสติกส์
ขนส่ ง
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

ลักษณะควำม
สั มพันธ์

ทุนชำระแล้ ว
(พันบำท)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

สั ดส่ วนเงินทุน
(ร้ อยละ)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
(บำท)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
(บำท)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

เงินปันผล
(บำท)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

ผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
"
"
"

700,000
7,813
705,000
10,000

700,000
7,813
705,000
10,000

12.68
20.00
20.00
20.00

12.68
20.00
20.00
20.00

148,855,498.14
1,576,406.42
181,746,554.09
3,591,288.61

146,017,979.57
1,576,406.42
181,525,026.77
3,495,100.51

111,015,014.00
5,087,500.00
141,000,000.00
2,036,000.00

111,015,014.00
5,087,500.00
141,000,000.00
2,036,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14,380,335.00
0.00
0.00
200,000.00

"

100,000

100,000

35.00

35.00

36,541,180.11

36,449,407.15

35,039,403.72

35,039,403.72

0.00

6,999,940.00

"
"
"
"

USD 1,500
420,000
1,367,000
700,000

USD 1,500
420,000
1,367,000
700,000

30.00
25.00
21.34
32.00

30.00
25.00
21.34
32.00

75,899,292.14
195,835,623.69
61,868,693.20
193,131,792.11

76,352,160.29
199,335,989.69
67,638,760.91
193,909,030.81

19,646,775.00
105,000,000.00
291,706,000.00
223,999,990.00

19,646,775.00
105,000,000.00
291,706,000.00
223,999,990.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

KHR 2,000,000 KHR 2,000,000
20,000
20,000
480,000
480,000
USD 13,000
USD 10,000
22,548
20,000

40.00
25.00
25.00
24.00
19.75

40.00
25.00
25.00
24.00
19.75

12,814,702.76
0.00
105,952,856.82
90,313,775.71
18,621,271.22
1,126,748,935.02
0.00
1,126,748,935.02

13,124,723.78
0.00
109,383,870.07
67,246,811.46
18,465,021.89
1,114,520,289.32
0.00
1,114,520,289.32

6,494,660.00
5,000,000.00
120,000,000.00
99,718,692.41
18,477,009.50
1,184,221,044.63
(293,390,000.00)
890,831,044.63

6,494,660.00
5,000,000.00
120,000,000.00
75,519,492.41
17,973,769.50
1,159,518,604.63
(293,390,000.00)
866,128,604.63

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
310,000.00
21,890,275.00
0.00
21,890,275.00

"
"
"
"
"

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 14 แห่ ง และ 12 แห่ ง ตำมลำดับ ตำมวิธีส่วนได้เสี ยในงบกำรเงินรวมจำกงบกำรเงินที่ไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบ/สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ร่ วม
ในกำรกำหนดให้มีกำรตรวจสอบ/สอบทำนงบกำรเงินให้ทนั เวลำ ยอดเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ยที่ไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบ/สอบทำน มีจำนวน 1,126.75 ล้ำนบำท และ 884.16 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 3.30 และ 2.54 ของยอดสิ นทรัพย์รวมตำมลำดับ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีส่วนแบ่งผลกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 14 แห่ ง และ 13 แห่ ง จำนวน 3.64 ล้ำนบำท และ 9.73 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.94 และ 2.71 ของกำไรสุ ทธิ ตำมลำดับ และมีส่วนแบ่งผลขำดทุน 14.89 ล้ำนบำท และ 8.17 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
3.84 และ 2.28 ของกำไรสุ ทธิ ตำมลำดับ

- 11 14. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่ อ)
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564 บริ ษทั ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (ชื่อเดิม บจ. ซันร้อยแปด) ซึ่งเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ได้เพิ่มทุนหุ ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำตรำไว้ หุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็ นเงิน 200,000,000.00 บำท
เพื่อเสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อสำธำรณะครั้งแรก ทำให้สดั ส่วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงจำกร้อยละ 17.75 เป็ นร้อยละ 12.68 แต่ยงั มีสถำนะเป็ นบริ ษทั ร่ วมเช่นเดิม เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ยังคงมีอิทธิพลและมีผบู้ ริ หำรร่ วมกัน อย่ำงไรก็ตำม
กำรเสนอขำยหุ ้นต่อสำธำรณะโดยบริ ษทั ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ทำให้ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกำไรจำกกำรลดสัดส่วน เป็ นจำนวนเงิน
30,156,376.58 บำท แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของผูถ้ ือหุ้น สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ชื่ อกิจกำร

บจ.โชคชัยพิบลู

บจ.กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999)

ประเภทกิจกำร

ผลิตบะหมี่และเส้นหมี่ก่ ึงสำเร็ จรู ป
ให้เช่ำสิ นทรัพย์และให้บริ กำรทำง
ธุรกิจภำยในและภำยนอกสำนักงำน
อำคำรสำนัก
งำนให้เช่ำ
ผลิตน้ ำแร่
ศูนย์จำหน่ำยสินค้ำ
นมเปรี้ ยว

บจ.ทิพย์วำริ นวัฒนำ
Saha Vietnam Co., Ltd.
บจ.แดรี่ ไทย
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุทธิ

ลักษณะควำม
สัมพันธ์

ทุนชำระแล้ ว
(พันบำท)
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2565
2564

สัดส่ วนเงินทุน
(ร้ อยละ)
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2565
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
(บำท)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2565
2564

เงินปันผล
(บำท)
31 มีนำคม
2565

31 ธันวำคม
2564

ผูถ้ ือหุ ้นและ
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

"
"
"
"

920,000

920,000

99.99

99.99

1,203,801,619.94

1,203,801,619.94

0.00

0.00

519,000
16,440
4,807
67,125

519,000
16,440
4,807
67,125

99.99
59.37
100.00
63.91

99.99
59.37
100.00
63.91

518,994,000.00
42,794,100.00
4,903,321.67
68,111,127.14
1,838,604,168.75
(424,903,321.67)
1,413,700,847.08

518,994,000.00
42,794,100.00
4,903,321.67
68,111,127.14
1,838,604,168.75
(424,903,321.67)
1,413,700,847.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6,246,208.00
0.00
0.00
6,246,208.00
0.00
6,246,208.00

- 12 16. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
ทีด่ นิ และส่ วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

ทีด่ นิ
รอกำรพัฒนำ

งบกำรเงินรวม
ส่ วนปรับปรุง
อำคำร

อำคำร

ระบบ
สำธำรณูปโภค

ทรัพย์ สิน
ระหว่ำงก่ อสร้ ำง

รวม

รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,079,507,180.16

0.00

1,204,019,006.86

0.00

175,377,848.32

21,272,300.50

4,480,176,335.84

0.00

0.00

0.00

0.00

249,353.87

53,056,281.53

53,305,635.40

0.00

0.00

(486,220.00)

0.00

0.00

0.00

(486,220.00)

(110,332,572.38)

45,363,550.00

(54,564,576.40)

3,290,841.12

0.00

(16,205,281.62)

(132,448,039.28)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม

2,969,174,607.78
0.00
0.00
(489,995.62)
2,968,684,612.16

45,363,550.00
99,152,555.50
0.00
0.00
144,516,105.50

1,148,968,210.46
0.00
(7,050,360.00)
0.00
1,141,917,850.46

3,290,841.12
0.00
0.00
0.00
3,290,841.12

175,627,202.19
0.00
0.00
0.00
175,627,202.19

58,123,300.41
9,003,318.54
0.00
0.00
67,126,618.95

4,400,547,711.96
108,155,874.04
(7,050,360.00)
(489,995.62)
4,501,163,230.38

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

2,452,997.16
165,105.13
0.00
0.00
2,618,102.29
40,710.86
0.00
2,658,813.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

663,017,064.28
34,188,238.37
(192,489.55)
(3,391,219.75)
693,621,593.35
8,409,351.95
(3,087,670.93)
698,943,274.37

0.00
70,324.79
0.00
0.00
70,324.79
162,287.97
0.00
232,612.76

165,030,120.29
810,773.56
0.00
0.00
165,840,893.85
200,305.91
0.00
166,041,199.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

830,500,181.73
35,234,441.85
(192,489.55)
(3,391,219.75)
862,150,914.28
8,812,656.69
(3,087,670.93)
867,875,900.04

(55,851,650.86)
(55,851,650.86)

0.00
0.00

(7,700,000.00)
(7,700,000.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(63,551,650.86)
(63,551,650.86)

รำคำตำมบัญชี
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

2,910,704,854.63
2,910,174,148.15

45,363,550.00
144,516,105.50

447,646,617.11
435,274,576.09

3,220,516.33
3,058,228.36

9,786,308.34
9,586,002.43

58,123,300.41
67,126,618.95

3,474,845,146.82
3,569,735,679.48

ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ มีมูลค่ำ 7,543,127,000.00 บำท

- 13 16. อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดนิ และส่ วน
ปรับปรุงที่ดนิ
รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำ
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
รำคำตำมบัญชี
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

อำคำร

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร

ทรัพย์ สินระหว่ำง
ก่ อสร้ ำง

รวม

2,097,689,493.60
0.00
0.00
0.00
2,097,689,493.60
0.00
0.00
2,097,689,493.60

667,371,665.50
0.00
(486,220.00)
1,036,140.00
667,921,585.50
0.00
(7,050,360.00)
660,871,225.50

0.00
0.00
0.00
3,290,841.12
3,290,841.12
0.00
0.00
3,290,841.12

9,394,000.00
48,574,276.57
0.00
(4,326,981.12)
53,641,295.45
9,003,318.54
0.00
62,644,613.99

2,774,455,159.10
48,574,276.57
(486,220.00)
0.00
2,822,543,215.67
9,003,318.54
(7,050,360.00)
2,824,496,174.21

2,452,997.16
165,105.13
0.00
2,618,102.29
40,710.86
0.00
2,658,813.15

293,710,855.09
25,304,380.32
(192,489.55)
318,822,745.86
6,180,480.72
(3,087,670.93)
321,915,555.65

0.00
70,324.79
0.00
70,324.79
162,287.97
0.00
232,612.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

296,163,852.25
25,539,810.24
(192,489.55)
321,511,172.94
6,383,479.55
(3,087,670.93)
324,806,981.56

(1,309,070.00)
(1,309,070.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(1,309,070.00)
(1,309,070.00)

2,093,762,321.31
2,093,721,610.45

349,098,839.64
338,955,669.85

3,220,516.33
3,058,228.36

53,641,295.45
62,644,613.99

2,499,722,972.73
2,498,380,122.65

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ มีมูลค่ำ
6,452,237,000.00 บำท

- 14 16. อสั งหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่ อ)
จำนวนที่รับรู ้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ จำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ที่สำคัญมีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2565

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564

รำยได้
ค่ำเช่ำ
ค่ำบริ กำร
รวมรำยได้

15,307,081.55
9,354,784.46
24,661,866.01

15,093,345.58
9,584,040.04
24,677,385.62

11,216,236.35
0.00
11,216,236.35

10,969,097.66
0.00
10,969,097.66

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนทำงตรง
ก่อให้เกิดรำยได้คำ่ เช่ำและบริ กำร
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนทำงตรง

16,420,567.10
16,420,567.10

18,753,428.05
18,753,428.05

6,383,479.55
6,383,479.55

6,275,152.70
6,275,152.70

- 15 17. ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ที่ดนิ

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ

ส่ วนปรับปรุง
อำคำร

อำคำร

อุปกรณ์สำนักงำน

สำธำรณูปโภค

เครื่ องจักร

ต้ นทุนพัฒนำที่ดนิ

เครื่ องตกแต่ ง
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

ทรัพย์ สินระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

รวม

รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,064,236,666.57

2,212,615.00

543,791,599.02

88,438,630.70

477,959,996.87

0.00

317,049,251.29

111,993,745.86

81,262,103.61

698,300,252.58

129,945,995.90

3,515,190,857.40

5,460,130.00

0.00

0.00

397,500.00

13,074,351.95

0.00

19,627,051.26

0.00

2,082,753.28

42,913,764.70

376,650,239.50

460,205,790.69

0.00

0.00

(49,987.62)

0.00

(2,692,626.73)

0.00

(1,898,921.00)

0.00

0.00

(31,132,758.76)

(1,078,565.12)

(36,852,859.23)

110,332,572.38

0.00

68,706,133.02

197,115.40

722,527.22

5,282,569.14

22,579,400.73

(13,578,779.64)

3,455,000.00

0.00

(19,884,948.97)

177,811,589.28

1,180,029,368.95

2,212,615.00

612,447,744.42

89,033,246.10

489,064,249.31

5,282,569.14

357,356,782.28

98,414,966.22

86,799,856.89

710,081,258.52

485,632,721.31

4,116,355,378.14

ซื้ อ

0.00

0.00

0.00

0.00

4,135,339.22

0.00

486,919.27

0.00

52,500.00

5,955,607.50

58,167,851.81

68,798,217.80

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,691,163.73)

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,495,327.09)

0.00

(4,186,490.82)

ซื้ อ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โอนเข้ำ/(โอนออก)

489,995.62

0.00

0.00

0.00

666,971.14

0.00

3,660,290.00

0.00

0.00

3.00

(4,327,261.14)

489,998.62

1,180,519,364.57

2,212,615.00

612,447,744.42

89,033,246.10

491,175,395.94

5,282,569.14

361,503,991.55

98,414,966.22

86,852,356.89

714,541,541.93

539,473,311.98

4,181,457,103.74

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

0.00

1,530,835.11

281,599,996.55

85,287,971.14

418,173,733.09

0.00

251,476,082.02

59,127,967.27

70,367,959.16

587,345,957.68

0.00

1,754,910,502.02

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

133,237.85

22,463,697.91

601,649.62

29,947,689.24

626,717.25

32,206,189.75

745,316.86

8,800,544.88

39,657,441.03

0.00

135,182,484.38

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

(9,162.13)

0.00

(2,611,397.25)

0.00

(376,108.95)

0.00

0.00

(14,730,408.47)

0.00

(17,727,076.80)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

0.00

5,637,084.10

4,416.25

0.00

3,351,261.46

0.00

(5,601,542.06)

0.00

0.00

0.00

3,391,219.75

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

0.00

1,664,072.96

309,691,616.43

85,894,037.01

445,510,025.08

3,977,978.71

283,306,162.82

54,271,742.07

79,168,504.04

612,272,990.24

0.00

1,875,757,129.35

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

32,511.94

5,591,377.29

162,426.39

6,718,615.35

148,707.65

7,612,746.34

183,776.74

698,275.31

9,525,647.52

0.00

30,674,084.53

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,645,283.47)

0.00

0.00

0.00

0.00

(1,495,323.09)

0.00

(4,140,606.56)

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

0.00

1,696,584.90

315,282,993.72

86,056,463.40

449,583,356.96

4,126,686.36

290,918,909.16

54,455,518.81

79,866,779.35

620,303,314.67

0.00

1,902,290,607.32

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,180,029,368.95

548,542.04

302,756,127.99

3,139,209.09

43,554,224.23

1,304,590.43

74,050,619.46

44,143,224.15

7,631,352.85

97,808,268.28

485,632,721.31

2,240,598,248.79

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

1,180,519,364.57

516,030.10

297,164,750.70

2,976,782.70

41,592,038.98

1,155,882.78

70,585,082.39

43,959,447.41

6,985,577.54

94,238,227.26

539,473,311.98

2,279,166,496.42

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชี

- 16 17. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทีด่ นิ

อำคำร

ส่ วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์สำนักงำน

เครื่ องจักร

ต้ นทุนพัฒนำทีด่ นิ

เครื่ องตกแต่ ง
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

ทรัพย์ สิน
ระหว่ ำงก่ อสร้ ำง

รวม

รำคำทุน
1,014,824,227.13

372,769,696.02

79,893,142.82

371,062,908.24

27,330,675.90

98,414,966.22

79,934,491.00

481,778,378.86

111,572,284.72

2,637,580,770.91

ซื้อ

0.00

0.00

250,000.00

5,751,660.62

16,486,000.00

0.00

0.00

3,070,000.00

333,094,516.97

358,652,177.59

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(3,950.00)

(1,522,000.00)

0.00

0.00

(1,305,000.00)

(1,078,565.12)

(3,909,515.12)

โอนเข้ำ/(โอนออก)

0.00

4,500,000.00

0.00

521,249.88

2,000,000.00

0.00

3,455,000.00

0.00

(10,476,249.88)

0.00

1,014,824,227.13

377,269,696.02

80,143,142.82

377,331,868.74

44,294,675.90

98,414,966.22

83,389,491.00

483,543,378.86

433,111,986.69

2,992,323,433.38

ซื้อ

0.00

0.00

0.00

1,826,441.31

165,000.00

0.00

0.00

0.00

51,534,389.11

53,525,830.42

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(2,216,087.54)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,216,087.54)

1,014,824,227.13

377,269,696.02

80,143,142.82

376,942,222.51

44,459,675.90

98,414,966.22

83,389,491.00

483,543,378.86

484,646,375.80

3,043,633,176.26

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

0.00

202,240,579.59

79,893,134.82

344,557,412.02

25,997,670.28

53,526,425.21

69,384,430.27

476,628,244.14

0.00

1,252,227,896.33

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

12,583,498.63

1,506.84

13,392,033.62

2,654,705.55

745,316.86

8,403,236.35

2,098,889.29

0.00

39,879,187.14

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(1,772.93)

0.00

0.00

0.00

(1,304,999.00)

0.00

(1,306,771.93)

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

0.00

214,824,078.22

79,894,641.66

357,947,672.71

28,652,375.83

54,271,742.07

77,787,666.62

477,422,134.43

0.00

1,290,800,311.54

ค่ำเสื่ อมรำคำ

0.00

3,152,059.17

12,328.72

3,158,779.43

946,748.05

183,776.74

576,042.00

459,327.87

0.00

8,489,061.98

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

0.00

0.00

0.00

(2,184,551.34)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(2,184,551.34)

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

0.00

217,976,137.39

79,906,970.38

358,921,900.80

29,599,123.88

54,455,518.81

78,363,708.62

477,881,462.30

0.00

1,297,104,822.18

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,014,824,227.13

162,445,617.80

248,501.16

19,384,196.03

15,642,300.07

44,143,224.15

5,601,824.38

6,121,244.43

433,111,986.69

1,701,523,121.84

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

1,014,824,227.13

159,293,558.63

236,172.44

18,020,321.71

14,860,552.02

43,959,447.41

5,025,782.38

5,661,916.56

484,646,375.80

1,746,528,354.08

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม

รำคำตำมบัญชี

- 17 18. สิ นทรั พย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยำนพำหนะ
รำคำทุน
ยอด ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
150,570,831.93
เพิ่มขึ้น
37,361,766.30
ลดลง
(28,507,738.28)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
159,424,859.95
เพิ่มขึ้น
2,336,448.60
ลดลง
(1,495,327.09)
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
160,265,981.46
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ยอด ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
68,097,501.03
ค่ำเสื่ อมรำคำ
30,465,281.18
ลดลง
(12,999,384.95)
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
85,563,397.26
ค่ำเสื่ อมรำคำ
7,533,926.08
ลดลง
(1,495,323.09)
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
91,602,000.25
รำคำตำมบัญชี
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
73,861,462.69
ยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
68,663,981.21

- 18 19. สินทรัพย์ไม่ มตี ัวตนอื่น
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564
รำคำทุน
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ
ค่ำสมำชิกสนำมกอล์ฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ
ค่ำสมำชิกสนำมกอล์ฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

เพิ่มขึน้

จำหน่ ำย

31 มีนำคม 2565

25,729,751.31
899,065.42
83,816,135.46
110,444,952.19

0.00
0.00
4,821,138.68
4,821,138.68

0.00
0.00
0.00
0.00

25,729,751.31
899,065.42
88,637,274.14
115,266,090.87

24,033,224.08
899,062.42
29,028,654.06
53,960,940.56
(41,777,668.51)
14,706,343.12

128,394.04
0.00
479,476.97
607,871.01
0.00
4,213,267.67

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,161,618.12
899,062.42
29,508,131.03
54,568,811.57
(41,777,668.51)
18,919,610.79
(หน่ วย : บำท)

31 ธันวำคม 2564
รำคำทุน
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ
ค่ำสมำชิกสนำมกอล์ฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมรำคำทุน
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ค่ำสิทธิ์เครื่ องหมำยกำรค้ำ
ค่ำสมำชิกสนำมกอล์ฟ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
รวมสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึน้
จำหน่ ำย

31 มีนำคม 2565

25,729,751.31
899,065.42
74,566,716.41
101,195,533.14

0.00
0.00
4,423,352.00
4,423,352.00

0.00
0.00
0.00
0.00

25,729,751.31
899,065.42
78,990,068.41
105,618,885.14

24,033,224.08
899,062.42
28,761,391.46
53,693,677.96
(36,777,668.51)
10,724,186.67

128,394.04
0.00
466,267.74
594,661.78
0.00
3,828,690.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,161,618.12
899,062.42
29,227,659.20
54,288,339.74
(36,777,668.51)
14,552,876.89

- 19 20. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย

เงินมัดจำและเงินประกัน
เช็คคืนรอเรี ยกเก็บเกิน 1 ปี
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินมัดจำ
และเงินประกัน
ค่ำเผือ่ เช็คคืนรอเรี ยกเก็บเกิน 1 ปี
สงสัยจะสูญ
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
73,716,671.02
73,307,671.02
28,009,509.29
27,839,201.29
642,026.94
329,877.15
13,096,732.51
13,678,551.49
115,464,939.76
115,155,300.95

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
80,270,231.02
80,090,231.02
28,009,509.29
27,839,201.29
31,687.97
0.00
11,366,584.12
11,480,354.92
119,678,012.40
119,409,787.23

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(18,225,900.00)

(28,009,509.29)
(46,235,409.29)
69,229,530.47

(27,839,201.29)
(46,065,101.29)
69,090,199.66

(28,009,509.29)
(46,235,409.29)
73,442,603.11

(27,839,201.29)
(46,065,101.29)
73,344,685.94

บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ดินโครงกำรนอร์ ธปำร์ คและได้จ่ำยชำระครบถ้วนแล้ว โดยบันทึกไว้ในบัญชี เงินมัดจำ
จำนวนเงิน 60,753,000.00 บำท แต่ยงั ไม่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ดำเนิ นกำรก่อสร้ำงอำคำร
ให้เป็ นไป ตำมข้อกำหนดในสัญญำ ซึ่ งอำจเกิดผลเสี ยหำย จำนวน 18,225,900.00 บำท บริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำใน
จำนวนดังกล่ำว
21. ภำษีเงินได้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(หนี้ สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
23,162,038.20
22,857,343.40
(1,702,989,373.59) (1,744,315,105.11)
(1,679,827,335.39) (1,721,457,761.71)

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
0.00
0.00
(1,555,739,993.89) (1,597,049,394.23)
(1,555,739,993.89) (1,597,049,394.23)

- 20 21. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
รำยกำรของสิ นทรัพย์และ (หนี้ สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้ กำรค้ำ
ค่ำเผือ่ สิ นค้ำเสื่ อมสภำพ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ตรำสำรทุน-อื่น
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - ที่ดิน
ค่ำเผือ่ กำรวัดมูลค่ำ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ - สิ นทรัพย์อื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินสนับสนุนโครงกำรเพื่ออนุรักษ์
พลังงำน
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
สัญญำเช่ำ
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564

15,509,210.27
1,816,605.04

22,953,677.02
1,816,605.04

18,844,693.77
1,600,000.00

26,288,628.58
1,600,000.00

0.00

0.00

58,678,000.00

58,678,000.00

0.00

0.00

84,980,664.33

84,980,664.33

658,600.00
10,908,516.17

658,600.00
10,908,516.17

0.00
0.00

0.00
0.00

(1,784,828,179.48)

(1,832,623,930.35)

(1,784,828,179.48)

(1,832,623,930.35)

1,397,564.00

1,416,814.00

261,814.00

261,814.00

7,355,533.70
9,247,081.86
56,382,340.59

7,355,533.70
9,214,620.26
55,293,312.51

7,355,533.70
9,247,081.86
47,856,507.25

7,355,533.70
9,214,620.26
46,953,015.34

298,020.15

303,261.32

0.00

0.00

1,000,000.00
(134,904.92)
138,405.56
423,871.67
(1,679,827,335.39)

1,000,000.00
(151,768.02)
154,736.73
242,259.91
(1,721,457,761.71)

0.00
0.00
0.00
263,890.68
(1,555,739,993.89)

0.00
0.00
0.00
242,259.91
(1,597,049,394.23)

- 21 21. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564
2565
2564
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำก
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

88,239,309.31

88,688,602.68

81,662,592.06

80,116,403.40

6,167,771.63

(528,333.82)

6,486,350.53

(419,232.96)

94,407,080.94

88,160,268.86

88,148,942.59

79,697,170.44

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2565
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวกับ
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวม

2564

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564

47,795,750.87

20,074,274.63

47,702,116.04

20,074,274.63

0.00
47,795,750.87

(48,084.60)
20,026,190.03

0.00
47,702,116.04

0.00
20,074,274.63

- 22 21. ภำษีเงินได้ (ต่ อ)
รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับงวด 3 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564
2565
2564
กำไรก่อนภำษีเงินได้
481,943,756.97
457,078,970.46
449,998,689.69
413,719,094.62
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล (ร้ อยละ)
20
20
20
20
จำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคล
96,388,751.39
91,415,794.09
89,999,737.94
82,743,818.92
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ :
ขำดทุนทำงภำษียกมำ
0.00
35,719.16
0.00
0.00
รำยได้อื่นที่เกณฑ์บญั ชีตำ่ งจำกเกณฑ์ภำษี
(4,607,916.71)
(45,365.51)
(4,544,055.93)
(6,030,880.70)
รำยจ่ำยต้องห้ำม
2,725,971.61
2,279,277.95
2,693,260.58
2,984,232.22
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิด
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
(257,697.14)
19,098.98
0.00
0.00
รำยจ่ำยอื่นที่เกณฑ์บญั ชีตำ่ งจำกเกณฑ์ภำษี
157,971.79
(5,544,255.81)
0.00
0.00
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
94,407,080.94
88,160,268.86
88,148,942.59
79,697,170.44
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง (ร้ อยละ)

20

19

20

19

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนำคำร 10 แห่ ง จำนวน 200 ล้ำนบำท
โดยไม่มีหลักประกันและมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับธนำคำร 7 แห่ ง จำนวน 1,855 ล้ำนบำท
23. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
รำยได้รับล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
4,692,035,136.31
4,978,813,150.57
458,850,681.57
642,281,158.80
1,077,219.78
1,007,565.56
5,151,963,037.66
5,622,101,874.93

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
4,752,964,893.85
5,030,635,588.48
400,509,178.84
557,027,907.99
0.00
0.00
5,153,474,072.69
5,587,663,496.47

- 23 24. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้

เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
28,319,000.00
27,319,000.00
28,319,000.00
27,319,000.00

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
28,319,000.00
27,319,000.00
28,319,000.00
27,319,000.00

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้น ซึ่งออกเป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
0.50 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน
25. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดดังนี้

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
99,050,918.24
104,912,012.73
(14,370,409.98)
(15,682,227.50)
84,680,508.26
89,229,785.23
(26,245,281.76)
(27,253,817.34)
58,435,226.50
61,975,967.89

บริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำเช่ำยำนพำหนะเพื่อใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิจกำรอำยุของสัญญำ มีระยะเวลำ 3 ถึง 8 ปี
26. ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและบำเหน็จ ตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิ ทธิและอำยุงำน
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีควำมเสี่ ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ควำมเสี่ ยงของช่วงชีวิต
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงจำกตลำด (เงินลงทุน)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน-หมุนเวียน
9,730,902.98
9,730,902.98
9,730,902.98
9,730,902.98
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน-ไม่หมุนเวียน
272,180,800.00
266,735,659.63
229,551,633.25
225,034,173.73
รวมมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน
281,911,702.98
276,466,562.61
239,282,536.23
234,765,076.71
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กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ำย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ผลประโยชน์พนักงำนตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564

276,466,562.61
5,471,683.59
(26,543.22)

332,690,952.15
23,034,736.67
(79,018,703.23)

234,765,076.71
4,517,459.52
0.00

293,954,280.66
18,757,547.76
(77,946,751.71)

0.00
281,911,702.98

(240,422.98)
276,466,562.61

0.00
239,282,536.23

0.00
234,765,076.71

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะจ่ำยตำมระยะเวลำ ดังนี้

ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยภำยใน 1 ปี
ภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยเกินกว่ำ 1 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
9,730,902.98
9,730,902.98
272,180,800.00
266,735,659.63
281,911,702.98
276,466,562.61

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
9,730,902.98
9,730,902.98
229,551,633.25
225,034,173.73
239,282,536.23
234,765,076.71

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

2565
4,659,635.75
812,047.84
5,471,683.59

2564
4,928,957.34
852,870.90
5,781,828.24

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564
3,845,388.44
4,085,293.52
672,071.08
719,329.97
4,517,459.52
4,804,623.49
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กลุ่มบริ ษทั รับรู้ค่ำใช้จ่ำยรำยกำรต่อไปนี้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ
2564 มีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
2565
ต้นทุนขำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2565

2564

470,942.23

253,045.13

0.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

3,408,486.53

3,650,267.29

3,302,623.58

3,624,206.70

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

1,449,657.53

1,736,537.20

1,072,238.64

1,038,438.17

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
รวม

142,597.30
5,471,683.59

141,978.62
5,781,828.24

142,597.30
4,517,459.52

141,978.62
4,804,623.49

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันที่รำยงำน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก)
(ร้ อยละ)
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

อัตรำคิดลด

1.17 - 2.17

1.17 - 2.17

1.17 - 2.17

1.17 - 2.17

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต

2.75 - 7.00

2.75 - 7.00

5.00 - 7.00

5.00 - 7.00

อัตรำมรณะ

TMO2017

TMO2017

TMO2017

TMO2017

27. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงำนร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่
27 มิถุนำยน 2533 ทะเบียนเลขที่ 309/2533 และมอบหมำยให้ผจู ้ ดั กำรรับอนุญำตเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุนนี้ โดยหักจำกเงินเดือน
พนักงำนส่ วนหนึ่ งและบริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบส่ วนหนึ่ ง และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบกำรที่กำหนด
28. หุ้นทุนซื้อคืน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 อนุมตั ิโครงกำรซื้ อหุ ้นคืนครั้งที่ 2 เพื่อบริ หำร
กำรเงินภำยในวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 380 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนหุ้นไม่เกิน 6.3 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละไม่เกิน 1.92 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ หักด้วยจำนวนหุ้นซื้ อคืนในโครงกำรครั้งที่ 1 โดยเป็ นกำรซื้ อ
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลำของกำรซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 หุ้นทุน
ซื้ อคืนโครงกำรดังกล่ำวมีเงื่อนไขจำหน่ำยได้ภำยหลัง 6 เดือน นับแต่ซ้ื อหุ้นคืนเสร็ จสิ้ น
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ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 อนุมตั ิโครงกำรซื้ อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรกำรเงินภำยใน
วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 500 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนหุ ้นประมำณ 9.9 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 3 ของ
หุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด โดยเป็ นกำรซื้ อในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลำของกำรซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน
2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 หุ้นทุนซื้ อคืนโครงกำรดังกล่ำวมีเงื่อนไขจำหน่ำยได้ภำยหลัง 6 เดือน นับแต่ซ้ื อหุ้นคืนเสร็ จสิ้ น
รำยกำรกระทบยอดจำนวนหุ้นทุนซื้ อคืน
จำนวนหุ ้น

รำคำเฉลี่ยต่อหุ ้น

ทุนซื้ อคืน

(หุ้น)

(บำท)

(บำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565

1,974,600

65.00

128,345,453.07

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

580,500

65.13

37,809,095.00

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565

2,555,100

65.03

166,154,548.07

หุ ้นทุนซื้ อคืน

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กนั กำไรสะสมไว้เป็ นเงินสำรองเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้จ่ำยซื้ อหุ้นคืนจนกว่ำจะมีกำรจำหน่ำยหุ้นที่ซ้ื อคืนได้
หมดหรื อลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตดั หุ้นซื้ อคืนที่จำหน่ำยไม่หมดแล้วแต่กรณี น้ นั โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้กนั
กำไรสะสมเป็ นเงินสำรองสำหรับหุ้นซื้ อคืนเป็ นจำนวน 166.15 ล้ำนบำท โดยรำยกำรสำรองดังกล่ำวได้รวมอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงินภำยใต้หวั ข้อ “กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้ อคืน”
29. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิสำหรับปี หักยอดขำดทุนสะสมต้นปี (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนทุนสำรองดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
30. สำรองหุ้นทุนซื้ อคืน
สำรองหุ ้นทุนซื้ อคืน คือ จำนวนเงินที่จดั สรรจำกกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ำกับต้นทุนของหุ้นบริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั สำรอง
หุ้นทุนซื้ อคืนนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 8 ชุดที่ 28 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จำนวน 328,172,900 หุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.60 บำท รวมเป็ นเงิน 196,903,740.00 บำท โดยจ่ำยจำก
กำไรสะสมของกิจกำรซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 ธันวำคม 2564
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2564 อนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนิ นงำน
สำหรับปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 1.60 บำทต่อหุน้ จำนวน 328,172,900 หุน้ รวมเป็ นเงิน 525,076,640.00 บำท
ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564
32. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำย ที่สำคัญมีดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
งบกำรเงินรวม
2565
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ซื้ อสิ นค้ำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำยและค่ำขนส่ง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2565

71,731,123.40
6,790,365,646.77
71,338,443.98
295,503,494.58
22,962,794.05

10,331,003.67
6,677,706,559.47
216,330,005.37
247,616,460.53
22,364,375.83

63,041,960.10
6,910,298,269.82
0.00
235,900,818.70
17,327,840.80

6,279,565.90
6,910,693,004.85
0.00
197,711,652.45
17,119,010.00

40,094,612.22
457,983,578.14

43,271,524.13
541,878,952.37

23,001,129.39
446,149,927.20

24,276,179.03
530,470,273.72

33. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ บริ ษทั มหำชน
จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
34. กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงินคือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำง ต่อเนื่องและ
ดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม

2564
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กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
(หน่ วย : บำท)

กำไรสุทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2565
2564
2565
2564
376,577,486.55
358,241,587.06
361,849,747.10
334,021,924.18
327,773,701
328,172,900
327,773,701
328,172,900
1.15
1.09
1.10
1.02

36. รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรบัญชีกบั กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ กิจกำรเหล่ำนี้เกี่ ยวข้องกันโดยกำรถือหุน้ ระหว่ำงกัน
หรื อกำรมีผถู้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรบำงส่วนร่ วมกัน หรื อมีกรรมกำร/ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ผลของรำยกำรดังกล่ำวได้
แสดงไว้ในงบกำรเงินตำมมูลฐำนที่ตกลงร่ วมกันซึ่ งเป็ นปกติทำงกำรค้ำระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน
ควำมสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3, 13, 14 และ 15 สำหรับ
ควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หำรสำคัญและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั กรุ งเทพ ทำวเวอร์ (1999) จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด
ประเทศไทย
SAHA VIETNAM Co., Ltd.
ประเทศเวียดนำม
บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เอสพีซี เวนเจอร์ ส จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั เลอ มำสค์ จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ บจ.ซันร้อยแปด)
ประเทศไทย
บริ ษทั สหอุบลนคร จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ศรี รำชำขนส่ง จำกัด
ประเทศไทย
บริ ษทั ไทย - เมียนม่ำร์ ซัคเซส
เวนเจอร์ จำกัด
ประเทศไทย

บริษัทถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ลักษณะควำมสั มพันธ์

99.99
99.99
59.37
100.00
63.91
59.37
99.99
69.99

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย

12.68
20.00
20.00
20.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

35.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

- 29 36. รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ

บริษทั ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเทศกัมพูชำ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

30.00
25.00
21.34
32.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศกัมพูชำ
ประเทศไทย
ประเทศไทย

40.00
25.00
25.00

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศเมียนมำร์
ประเทศไทย

24.00
19.75

บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บริ ษทั ร่ วม และกรรมกำรผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

8.64

ประเทศไทย

8.53

ประเทศไทย

11.91

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.72
18.12
8.80

บริ ษทั นิ วซิ ต้ ี (กรุ งเทพ) จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

0.45

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟดู ส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ทีพีซีเอส จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ)
บริ ษทั ไทยวำโก้ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โอ.ซี .ซี . จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

1.95

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

8.69
8.03
5.74
1.27

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

0.16

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั ร่ วม (ต่อ)
PRESIDENT FOODS
(CAMBODIA) Co., Ltd.
บริ ษทั ร่ วมอิสสระ จำกัด
บริ ษทั สห ลอว์สนั จำกัด
บริ ษทั บุญ แคปปิ ตอลโฮลดิ้ง จำกัด
CANCHANA INTERNATIONAL
Co., Ltd.
บริ ษทั สยำม อำรำตะ จำกัด
บริ ษทั ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
บริ ษทั อิรวดี ซัคเซส เวนเจอร์
ฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั เส-นอร์ สห โลจิสติกส์ จำกัด
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี .อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ฟำร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด
(มหำชน) (เดิมชื่อ บมจ.ฟำร์ อีสท์ ดีดีบี)
บริ ษทั บูติคนิ วซิ ต้ ี จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั แพนเอเซี ยฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ประชำอำภรณ์ จำกัด (มหำชน)
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ชื่ อกิจกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ

บริษทั ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประเทศไทย

9.91

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

2.57
9.20
3.46
14.13

บริ ษทั แพนแลนด์ จำกัด
บริ ษทั ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

10.00
6.25

บริ ษทั ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป้ ) จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

5.00
10.00

บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ จำกัด

ประเทศไทย

19.60

บริ ษทั ไทยซันฟูดส์ จำกัด
บริ ษทั บำงกอกรับเบอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แลบบอรำทอรี ส์ จำกัด
บริ ษทั รำชสี มำชอปปิ้ งคอมเพล็กซ์ จำกัด
บริ ษทั เดอะมอลล์รำชสี มำ จำกัด
บริ ษทั วำเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์)
จำกัด
บริ ษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
(มหำชน) (เดิมชื่อ บมจ.เคพีเอ็น
เฮลท์แคร์ )
บริ ษทั เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสทรี จำกัด
บริ ษทั แชมป์ เอช จำกัด
บริ ษทั เทรเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
บริ ษทั ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั ร่ วมประโยชน์ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

16.88
0.53
9.83

ประเทศไทย
ประเทศไทย

2.00
2.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

7.14
15.00
12.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

14.25
14.37
4.17
4.00
9.00
3.93

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั รำชำอูชิโน จำกัด
บริ ษทั ฮูเวอร์ อุตสำหกรรม (ประเทศไทย)
จำกัด
บริ ษทั สหชลผลพืช จำกัด
บริ ษทั ไทยทำเคดะเลซ จำกัด
บริ ษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

- 31 36. รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชำติ

บริษทั ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประเทศไทย

0.00

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน

บริ ษทั เมย์ฟลำวเวอร์ สห ทรำเวล
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั แคน จำกัด
บริ ษทั ซันคัลเลอร์ โอ.เอ. จำกัด
บริ ษทั ซันแอนด์แซนด์ จำกัด
บริ ษทั เพรซิเดนท์ โครำคุเอ็น จำกัด
บริ ษทั สปริ งบอร์ ด พลัส จำกัด
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
บริ ษทั เบสท์ แฟคตอรี่ เอำท์เล็ท จำกัด
บริ ษทั อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
บริ ษทั มั้งค์ โปรดักชัน่ จำกัด
บริ ษทั หลำนปู่ จำกัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จำกัด (มหำชน)

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั สมบัติธนำ จำกัด

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั ชัยลดำดล จำกัด

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั เอกสุ วรรณ จำกัด

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั บุญวัฒนโชค จำกัด

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั สำยพิณวัฒนำ จำกัด

ประเทศไทย

0.00

บริ ษทั วัตสดรมัย จำกัด

ประเทศไทย

0.00

กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และมีกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบ
กำรวำงแผนสัง่ กำรและควบคุมกิจกำร
ต่ำง ๆของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกำรของบริ ษทั
(ไม่ว่ำจะทำหน้ำที่ในระดับบริ หำรหรื อไม่)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั โชควัฒนำ จำกัด

ผูบ้ ริ หำร
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กำรกำหนดรำคำกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

นโยบำยรำคำ

รำยได้จำกกำรขำย

รำคำตลำด/ รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน

รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำร

ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

รำยได้อื่น

รำคำตลำด/ ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

เงินปั นผลรับ

ตำมที่ประกำศจ่ำย

ดอกเบี้ยรับ

ตำมระบุในสัญญำ

ซื้ อสิ นค้ำ

รำคำที่ตกลงร่ วมกัน/ ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รำคำตลำด/ ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกัน

ดอกเบี้ยจ่ำย

ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

รำยกำรบัญชี กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ มีรำยละเอียดสรุ ปดังนี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
งบกำรเงินรวม
2565

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2565

2564

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

7,050,121.00

2,510,730.00

บริ ษทั ร่ วม

30,856,935.11

55,284,742.84

30,856,935.11

55,284,742.84

9,661,277.23

8,111,708.79

9,661,277.23

8,111,708.79

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

13,390,847.50

12,417,035.96

บริ ษทั ร่ วม

2,668,964.59

2,990,713.96

1,381,852.59

2,990,713.96

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

4,834,280.25

5,466,727.84

4,834,280.25

5,466,727.84

0.00

355,993.14

0.00

355,993.14

0.00

14,380,335.00

0.00

14,380,335.00

7,890,000.00

0.00

7,890,000.00

0.00

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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รำยกำรบัญชี กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ มีรำยละเอียดสรุ ปดังนี้ (ต่อ)
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
งบกำรเงินรวม
2565

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2565

2564

ค่ำใช้จ่ำย
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

257,011,144.54

230,607,692.40

6,047,341,470.76

6,157,423,117.07

6,047,341,470.76

6,157,423,117.07

บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

34,269,068.20

20,090,420.81

บริ ษทั ร่ วม

2,220,246.95

1,800,000.00

2,220,246.95

1,800,000.00

43,966,853.86

44,743,010.36

43,966,853.86

44,743,010.36

0.00

0.00

1,975,368.92

2,356,768.90

ผลประโยชน์ระยะสั้น

14,278,840.80

13,833,510.00

13,843,840.80

13,721,010.00

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

1,918,444.24
16,197,285.04

1,776,852.55
15,610,362.55

1,918,444.24
15,762,285.04

1,776,852.55
15,497,862.55

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2564

31 มีนำคม 2565

31 ธันวำคม 2564

สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย

0.00

0.00

22,685,933.15

18,413,541.11

บริ ษทั ร่ วม

52,074,330.96

47,815,535.24

52,074,330.96

47,815,535.24

2,261,085.16

4,039,925.34

2,261,085.16

4,039,925.34

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้ (ต่อ)
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน (ต่อ)
ลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำขนส่ งค้ำงรับ
บริ ษทั ย่อย
ค่ำส่ งเสริ มกำรขำยค้ำงรับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจำและเงินประกัน
บริ ษทั ย่อย
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564

0.00
0.00
199,294,513.98

0.00
145,058.37
118,637,372.02

5,652,703.68
0.00
199,294,513.98

3,640,056.44
145,058.37
118,637,372.02

0.00

0.00

4,936,660.00

3,622,388.00

1,821,618,672.00

2,176,866,530.42

1,821,618,672.00

2,176,866,530.42

0.00

0.00

68,663,981.21

73,861,462.69

0.00

0.00

14,370,409.98

15,682,227.50

0.00

0.00

8,800,000.00

8,800,000.00

0.00
0.00
3,775,824,374.70

0.00
369,414.24
3,952,339,272.89

164,386,175.07
0.00
3,775,824,374.70

151,996,277.31
369,414.24
3,952,339,272.89

0.00
1,936,767.74
10,527,875.20

0.00
815,921.21
66,947,820.31

56,825.00
642,000.00
10,527,875.20

3,526,820.55
815,921.21
66,947,820.31

812,762.02
8,455,411.80

2,389,440.16
8,471,920.00

812,762.02
8,455,411.80

2,389,440.16
8,471,920.00

0.00

0.00

99,050,918.24

104,912,012.73
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บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจขำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค และพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และให้บริ กำรและบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่งประกอบธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ กลุม่ บริ ษทั มีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักคือประเทศไทยและ
มีบำงส่ วนงำนเป็ นภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกกำรขำยในส่ วน
งำนภูมิศำสตร์ต่ำงประเทศ จำนวน 216.19 ล้ำนบำท และ 195.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั ในงบกำรเงินรวมมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 2564
ขำยสิ นค้ ำอุปโภค
บริโภค
2565
2564

อำคำรสำนักงำน
ให้ เช่ ำ
2565
2564

อื่นๆ
2565

2564

กำรตัดบัญชี
รำยกำรระหว่ำงกัน
2565
2564

รวม
2565

2564

รำยได้
รำยได้จำกภำยนอก

8,385.6

8,424.2

9.2

13.0

48.7

47.9

0.0

0.0

8,443.5

8,485.1

รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้ น
ค่ำใช้จ่ำย

264.1
8,649.7

233.1
8,657.3

21.4
30.6

16.6
29.6

4.3
53.0

3.7
51.6

(289.7)
(289.7)

(253.4)
(253.4)

0.0
8,443.5

0.0
8,485.1

ต้นทุนตำมส่ วนงำน
ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริ หำร

7,270.7
1,001.9
377.1

7,155.9
1,118.4
382.9

15.0
32.2
(16.6)

15.3
28.2
(13.9)

39.4
0.0
13.6

37.8
0.0
13.8

(269.0)
(31.7)
11.0

(234.4)
(29.2)
10.2

7,056.1
1,002.4
385.0
185.6

6,974.6
1,117.4
393.0
138.7

(88.7)
(0.0)

(74.6)
(0.0)

(94.4)
387.5

(88.2)
368.9

11,562.2
22,548.5

11,525.5
22,354.5

34,110.7

33,880.0

7,956.6

7,712.2

1,905.6

2,168.5

9,862.3

9,880.6

40.1

43.3

กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยไม่ปันส่ วน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุ ทธิ
ข้อมูลอื่น
สิ นทรัพย์ส่วนงำน
สิ นทรัพย์ไม่ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้นตำม
งบกำรเงินรวม
หนี้สินส่ วนงำน
หนี้สินไม่ปันส่ วน
หนี้สินทั้งสิ้นตำม
งบกำรเงินรวม
ค่ำเสื่ อมรำคำ

7,933.8

7,855.9

24.4

7,820.4

7,643.3

26.4

3,572.9

3.1

11.5

3,652.7

3.2

12.4

55.5

97.7

4.1

52.4

65.8

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- 36 38. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ำ
38.1 ภำระผูกพัน
38.1.1 บริ ษทั ฯ มีภำระค้ำประกันที่ทำกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นกำร
ค้ำประกันตำมสัดส่ วนของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564
บริ ษทั ย่อย
- บจ.ทิพย์วำริ นวัฒนำ
5,000,000.00
5,000,000.00
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
- บจ.สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท
140,000,000.00
216,000,000.00
บริ ษทั อื่น
- บจ.โมบำย โลจิสติกส์
14,000,000.00
14,000,000.00
รวม
159,000,000.00
235,000,000.00
38.1.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหำชน) ได้ร่วมกันค้ำประกันตำมสัดส่วนกำรลงทุน
ของผูร้ ่ วมลงทุนฝ่ำยไทยให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564
- บจ.ทรำนคอสมอส (ไทยแลนด์)
18,990,000.00
27,990,000.00
- บจ.สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่
61,260,000.00
61,260,000.00
รวม
80,250,000.00
89,250,000.00
38.1.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรออกหนังสื อค้ำประกันต่อหน่วยงำนรำชกำรและบริ ษทั เอกชน ณ วันที่
31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่วย : บำท)
31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564
ภำระในกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำ
305,000.00
305,000.00
หน่วยงำนรำชกำร
619,645.00
619,645.00
รวม
924,645.00
924,645.00
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38.2 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ
38.2.1 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯ มีภำระหนี้กบั ธนำคำร โดยกำรรับเงินล่วงหน้ำ
จำกกำรให้ธนำคำรเรี ยกเก็บเงินตำมตัว๋ เงินรับกำรค้ำที่ครบกำหนด จำนวน 133.64 ล้ำนบำท และ 89.61 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ภำระหนี้ดงั กล่ำวจะหมดไปเมื่อธนำคำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คแต่ละฉบับได้
38.2.2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันกับธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่งจำก
กำรทำสัญญำให้กำรสนับสนุนกำรก่อสร้ำง แก่ บจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำนวน 60 ล้ำนบำท
39. วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยำว เงินกูย้ ืมระยะสั้นอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั มีควำม
เสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงดังนี้
39.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ ยงทำงด้ำนสิ นเชื่ อคือ ควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรื อคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถชำระหนี้แก่บริ ษทั ตำมเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกำหนด
ฝ่ำยบริ หำรได้กำหนดนโยบำยทำงด้ำนสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสิ นเชื่ อดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยที่ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รำยงำนไม่พบว่ำมี
ควำมเสี่ยงจำกสิ นเชื่ อที่เป็ นสำระสำคัญ ควำมเสี่ยงสูงสุดทำงด้ำนสิ นเชื่ อแสดงไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริ ษทั มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำก ฝ่ำยบริ หำร
ไม่ได้คำดว่ำจะเกิดผลเสี ยหำยที่มีสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้
39.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
39.2.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยหมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ
ดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินลงทุนระยะยำว ฝ่ำยบริ หำรได้พิจำรณำแล้วว่ำควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั มีระดับต่ำ
เนื่องจำกอัตรำดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็ นอัตรำคงที่
39.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั มีกำรควบคุมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และเพื่อทำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 มีนำคม 2565 ซึ่งคิดจำกกระแสเงินสดที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงได้ ดังนี้

- 38 39. วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่ อ)
39.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (ต่อ)
39.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่ มีอตั รำ
รวม
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่ มีอตั รำ
รวม
ลอยตัว
คงที่
ดอกเบีย้
ลอยตัว
คงที่
ดอกเบีย้
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
1,916.78
0.00 400.28
2,317.06
1,892.84
0.00
194.47 2,087.31
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
0.00
1,680.73
0.00
1,680.73
0.00
1,708.65
0.00 1,708.65
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน
0.00
0.63
0.00
0.63
0.00
0.66
0.00
0.66
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
0.00
3.55
0.00
3.55
0.00
6.55
0.00
6.55
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
0.00
515.00
0.00
515.00
0.00
515.00
0.00 515.00
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน
0.00
1.53
0.00
1.53
0.00
3.57
0.00
3.57
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
0.00
28.32
0.00
28.32
0.00
27.32
0.00
27.32

- 39 39. วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน (ต่ อ)
39.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (ต่อ)
39.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ)
อัตรำดอกเบี้ยและเงินที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงินจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

31 มีนำคม 2565
ภำยใน
มำกกว่ ำ
12 เดือน
12 เดือน

1,916.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,680.73
0.63
3.55
0.00
0.00

28.32

0.00

รวม

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

0.00 1,916.78 0.100 - 0.625
0.00 1,680.73 0.150 - 0.550
0.00
0.63 0.350 - 20.400
0.00
3.55
3.370
515.00 515.00 5.000 - 12.000
1.53
1.53 0.350 - 20.400
0.00

28.32

0.500

เมื่อทวงถำม

31 ธันวำคม 2564
ภำยใน
มำกกว่ำ
รวม
12 เดือน
12 เดือน

1,892.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1,708.65
0.66
6.55
0.00
0.00

27.32

0.00

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

0.00 1,892.84 0.100 - 0.625
0.00 1,708.65 0.150 - 0.700
0.00
0.66 0.350 - 20.400
0.00
6.55 3.370 - 10.000
515.00 515.00 5.000 - 12.000
3.57
3.57 0.350 - 20.400
0.00

27.32

0.500

- 40 39. วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่ อ)
39.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (ต่อ)
39.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2565
31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่ มีอตั รำ
รวม
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ ไม่ มีอตั รำ
รวม
ลอยตัว
คงที่
ดอกเบีย้
ลอยตัว
คงที่
ดอกเบีย้
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
1,722.47
0.00
398.40
2,120.87
1,664.50
0.00
191.95 1,856.45
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
0.00
1,094.35
0.00
1,094.35
0.00
1,094.26
0.00 1,094.26
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
0.00
3.55
0.00
3.55
0.00
3.55
0.00
3.55
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
500.00
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
ส่ วนของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่ งปี
0.00
26.25
0.00
26.25
0.00
27.25
0.00
27.25
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
0.00
28.32
0.00
28.32
0.00
27.32
0.00
27.32
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
0.00
58.44
0.00
58.44
0.00
61.98
0.00
61.98
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39.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (ต่อ)
39.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ)
อัตรำดอกเบี้ยและเงินที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงินจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
ส่ วนของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ

31 มีนำคม 2565
ภำยใน
มำกกว่ำ
รวม
12 เดือน
12 เดือน

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

เมื่อทวงถำม

31 ธันวำคม 2564
ภำยใน
มำกกว่ำ
รวม
12 เดือน
12 เดือน

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละ

1,722.47
0.00
0.00
0.00

0.00
1,094.35
3.55
0.00

0.00
0.00
0.00
500.00

1,722.47 0.100 - 0.400
1,094.35
0.450
3.55
3.370
500.00
12.000

1,664.50
0.00
0.00
0.00

0.00
1,094.26
3.55
0.00

0.00
0.00
0.00
500.00

1,664.50 0.100 - 0.400
1,094.26 0.450 - 0.625
3.55
3.370
500.00
12.000

0.00
28.32
0.00

26.25
0.00
0.00

0.00
0.00
58.44

26.25 2.477 - 24.574
28.32
0.500
58.44 2.477 - 24.574

0.00
27.32
0.00

27.25
0.00
0.00

0.00
0.00
61.98

27.25 2.477 - 24.574
27.32
0.500
61.98 2.477 - 24.574
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39.3 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินบำงส่ วนจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำตลำด
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ ำยุติธรรม
รวม
ตัดจำหน่ ำย
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2,317,061,399.57
0.00
2,317,061,399.57 2,317,061,399.57
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่ น
1,680,734,404.98
0.00
1,680,734,404.98 1,680,734,404.98
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
3,550,000.00
0.00
3,550,000.00
3,550,000.00
เงินให้กูย้ มื ระยะยำว
515,000,000.00
0.00
515,000,000.00
515,000,000.00
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
0.00 14,546,569,744.50 14,546,569,744.50 14,546,569,744.50
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
28,319,000.00
0.00
28,319,000.00
28,319,000.00

(หน่ วย : บำท)

รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่ น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
เงินให้กูย้ มื ระยะยำว
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำตำมบัญชี
มูลค่ ำยุติธรรม
รวม
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

2,120,865,775.59
0.00
1,094,347,015.10
0.00
3,550,000.00
0.00
500,000,000.00
0.00
0.00 14,501,029,744.50
28,319,000.00

0.00

มูลค่ ำยุติธรรม

2,120,865,775.59
1,094,347,015.10
3,550,000.00
500,000,000.00
14,501,029,744.50

2,120,865,775.59
1,094,347,015.10
3,550,000.00
500,000,000.00
14,501,029,744.50

28,319,000.00

28,319,000.00
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39.3 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนคำนวณ โดยประเมินและพิจำรณำจำกกำรเปลี่ ยน
แปลงในฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของกิจกำรที่ถูกลงทุน รวมถึงปั จจัยอื่ นๆ ซึ่งสรุ ปได้วำ่ รำคำทุนของเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนดังกล่ำวได้สะท้อนมูลค่ำยุติธรรมและ โดยใช้เทคนิ คกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและวิธีในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมอื่ น
ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
ตรำสำรหนี้ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
0.00 1,154,427,095.63
0.00 1,154,427,095.63
ตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
7,288,814,792.81
327,160,902.43
0.00 7,615,975,695.24
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นควำม
ต้องกำรของตลำด
ตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
0.00
0.00
5,776,166,953.63 5,776,166,953.63
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
ตรำสำรหนี้ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นควำม
ต้องกำรของตลำด
ตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น

รวม

0.00

1,154,427,095.63

0.00

1,154,427,095.63

7,288,814,792.81

327,160,902.43

0.00

7,615,975,695.24

0.00

0.00

5,730,626,953.63

5,730,626,953.63

- 44 40. เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงิน
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 71 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2565 อนุมตั ิจ่ำยเงินปันผล
ประจำปี 2564 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 1.60 บำท รวมเป็ นเงิน 524,018,940.00 บำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ 0.60 บำทต่อหุน้ เป็ นเงิน 196,903,740.00 บำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2564
และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรำ 1.00 บำทต่อหุน้ เป็ นเงิน 327,115,200.00 บำท แก่ผถู้ ือหุน้
ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2565
41. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2565

(ลงชื่ อ)……………………………………………………………………….กรรมกำร
(
)

