
 

 

 

 

 

บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้) 

 
  



 
รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้ บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ของบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ 
และน ำเสนองบกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส่วนขำ้พเจำ้
เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่ง
กำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบ
ทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะ
พบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลท่ีสอบทำนได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่งบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม และฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั พรีบิลท์ จ ำกดั (มหำชน)  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือน 
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้ 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 

 
 
(นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  5599 

วนัท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 6 584,039,061.03 680,034,569.66 241,254,219.06 393,257,978.44 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 7 269,785,060.60 303,606,801.84 263,374,230.26 297,203,652.00 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 8 548,948,319.90 616,989,865.58 614,842,118.84 659,872,756.87 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน 9 157,990,471.01 82,274,208.92 179,704,186.62 84,727,785.70 
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 168,640,000.00 164,640,000.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64 
     สินคำ้คงเหลือ 11 157,320,407.81 135,192,511.22 89,353,033.69 83,470,337.38 
     ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง 12 937,536,919.41 956,292,097.28 0.00 0.00 
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
           ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 519,334,701.60 493,843,665.51 528,382,315.57 498,373,501.35 
           เงินมดัจ ำ 82,042,200.05 22,591,521.91 81,929,850.05 22,479,171.91 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,425,637,141.41 3,455,465,241.92 3,417,521,241.73 3,458,066,471.29 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
     เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 0.00 0.00 912,654,603.75 912,654,603.75 
     เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ 14 508,985,531.71 510,502,796.95 0.00 0.00 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 15 215,503,950.58 221,813,324.60 108,835,077.75 108,835,077.75 
     เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70 
     ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ 17 1,170,754,484.02 1,170,754,484.02 0.00 0.00 
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 18 304,151,153.35 307,270,326.01 68,325,852.13 68,637,001.62 
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 19 53,477,785.30 58,913,722.66 38,162,354.57 42,154,909.97 
     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 20 6,078,974.63 5,730,655.20 3,124,954.59 2,683,938.59 
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 21 76,844,655.17 72,156,987.83 50,836,504.85 48,547,128.52 
     ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 111,401,346.43 95,153,778.20 106,214,503.65 89,966,935.42 
     เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผกูพนั 22 163,741,749.94 190,155,560.30 163,741,749.94 190,155,560.30 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียน
          ท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 6,555,223.00 6,961,973.00 5,913,623.00 6,420,373.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,713,552,553.83 2,735,471,308.47 1,553,666,923.93 1,565,913,228.62 
รวมสินทรัพย์ 6,139,189,695.24 6,190,936,550.39 4,971,188,165.66 5,023,979,699.91 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 351,150,000.00 30,000,000.00 351,150,000.00 20,000,000.00 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 25 833,644,165.23 878,671,408.05 797,793,663.12 844,921,346.65 

     หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ-หมนุเวียน 9 1,060,362,585.15 1,146,161,803.31 1,047,522,879.11 1,120,064,091.37 

     ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง

         ก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 26 32,974,846.23 36,463,274.04 26,762,628.56 30,909,223.84 

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 274,030,276.29 256,412,761.80 267,751,144.90 250,743,422.30 

     ภำษีขำยตั้งพกั 27,830,986.04 31,675,345.22 27,830,986.04 31,675,345.22 

     ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 10,926,790.94 4,461,682.33 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,590,919,649.88 2,383,846,274.75 2,518,811,301.73 2,298,313,429.38 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 1,013,609,100.00 1,369,689,100.00 0.00 351,150,000.00 

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 26,360,449.50 28,241,018.15 17,036,999.10 16,894,201.79 

     ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับ

         ผลประโยชนพ์นกังำน 28 139,162,609.47 99,978,300.04 109,475,290.25 73,484,315.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,179,132,158.97 1,497,908,418.19 126,512,289.35 441,528,516.79 

รวมหนีสิ้น 3,770,051,808.85 3,881,754,692.94 2,645,323,591.08 2,739,841,946.17 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

- 2 -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น



- 3 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทนุเรือนหุน้

          ทนุจดทะเบียน

               หุน้สำมญั 308,676,462 หุน้ 
                  หุน้ละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

          ทนุท่ีออกและช ำระแลว้

               หุน้สำมญั 308,676,462 หุน้ 

                  มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

     ส่วนเกินมลูคำ่หุน้  

          ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 

          ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั - จำกกำร

             ลงทนุในบริษทัยอ่ย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 

     ก  ำไรสะสม

          จดัสรรแลว้

               ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 30 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 

          ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,739,207,326.82 1,679,251,315.10 1,695,934,553.63 1,654,207,732.79 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,369,137,347.77 2,309,181,336.05 2,325,864,574.58 2,284,137,753.74 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 538.62 521.40 0.00 0.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,369,137,886.39 2,309,181,857.45 2,325,864,574.58 2,284,137,753.74 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 6,139,189,695.24 6,190,936,550.39 4,971,188,165.66 5,023,979,699.91 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

รำยได้

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 1,003,111,138.36 941,532,767.79 1,072,402,224.93 982,086,736.47 

     รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 117,811,513.03 82,751,811.03 0.00 0.00 

     รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 156,069,718.32 52,041,281.10 0.00 0.00 

          รวมรำยได้ 1,276,992,369.71 1,076,325,859.92 1,072,402,224.93 982,086,736.47 

ตน้ทนุกำรก่อสร้ำงและตน้ทนุขำย

     ตน้ทนุกำรก่อสร้ำง (908,106,322.14) (845,877,758.83) (972,289,622.42) (886,418,537.04)

     ตน้ทนุขำยสินคำ้ (90,183,180.32) (60,963,032.69) 0.00 0.00 

     ตน้ทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ (104,384,641.78) (37,538,073.49) 0.00 0.00 

          รวมตน้ทนุ (1,102,674,144.24) (944,378,865.01) (972,289,622.42) (886,418,537.04)

ก ำไรขั้นตน้ 174,318,225.47 131,946,994.91 100,112,602.51 95,668,199.43 

รำยไดอ่ื้น 29 8,879,416.82 2,032,968.88 4,789,897.63 1,047,187.45 

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำย 183,197,642.29 133,979,963.79 104,902,500.14 96,715,386.88 

คำ่ใชจ่้ำย

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (15,616,386.96) (9,146,205.22) 0.00 0.00 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (48,362,778.15) (40,680,099.10) (31,863,255.84) (26,220,306.51)

หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (6,919,466.72) 0.00 (6,919,466.72)

รวมคำ่ใชจ่้ำย (63,979,165.11) (56,745,771.04) (31,863,255.84) (33,139,773.23)

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 119,218,477.18 77,234,192.75 73,039,244.30 63,575,613.65 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 2,541,002.52 2,772,493.65 15,525,926.37 12,613,329.92 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (9,922,738.37) (12,304,753.41) (3,478,511.22) (5,581,554.77)

ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ (881,933.29) 3,555,349.32 0.00 0.00 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 110,954,808.04 71,257,282.31 85,086,659.45 70,607,388.80 

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 36 (23,102,623.96) (13,597,959.82) (16,894,848.21) (13,505,031.62)

ก ำไรส ำหรับงวด 87,852,184.08 57,659,322.49 68,191,811.24 57,102,357.18 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน 

รำยกำรท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก ำไรหรือ

   ขำดทนุในภำยหลงั

     ผลก ำไร(ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผล

       ประโยชนพ์นกังำนท่ีก ำหนดไว้ 28 (34,870,193.93) 0.00 (33,081,238.00) 0.00 

     ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่

       ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 6,974,038.79 0.00 6,616,247.60 0.00 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี (27,896,155.14) 0.00 (26,464,990.40) 0.00 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 59,956,028.94 57,659,322.49 41,726,820.84 57,102,357.18 

กำรแบง่ปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 87,852,163.73 57,659,306.54 68,191,811.24 57,102,357.18 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 20.35 15.95 0.00 0.00 

87,852,184.08 57,659,322.49 68,191,811.24 57,102,357.18 

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 59,956,011.72 57,659,306.54 41,726,820.84 57,102,357.18 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 17.22 15.95 0.00 0.00 

59,956,028.94 57,659,322.49 41,726,820.84 57,102,357.18 

ก ำไรต่อหุน้

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.285 0.187 0.221 0.185

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 308,676,462          308,676,462          308,676,462          308,676,462          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินมูลค่ำ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

และช ำระแลว้ หุน้สำมญั หุน้สำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,561,099,658.31 2,191,029,679.26 459.85 2,191,030,139.11 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 57,659,306.54 57,659,306.54 15.95 57,659,322.49 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,618,758,964.85 2,248,688,985.80 475.80 2,248,689,461.60 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,679,251,315.10 2,309,181,336.05 521.40 2,309,181,857.45 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 59,956,011.72 59,956,011.72 17.22 59,956,028.94 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,739,207,326.82 2,369,137,347.77 538.62 2,369,137,886.39 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินมูลค่ำ รวมส่วนของ

และช ำระแลว้ หุน้สำมญั หุน้สำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,433,652,412.29 2,063,582,433.24 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

   ก  ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 57,102,357.18 57,102,357.18 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,490,754,769.47 2,120,684,790.42 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,654,207,732.79 2,284,137,753.74 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

   ก  ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 41,726,820.84 41,726,820.84 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,695,934,553.63 2,325,864,574.58 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

   ก ำไรส ำหรับงวด 87,852,184.08 57,659,322.49 68,191,811.24 57,102,357.18 

     รำยกำรปรับท่ีกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)

       จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

        คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 23,102,623.96 13,597,959.82 16,894,848.21 13,505,031.62 

         ส่วนแบง่(ก ำไร)ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ 881,933.29 (3,555,349.32) 0.00 0.00 

         คำ่เส่ือมรำคำ 9,853,704.97 10,039,265.18 4,579,366.27 4,091,647.43 

         คำ่ตดัจ ำหน่ำย 11,530,884.57 14,811,439.68 10,087,502.61       13,404,802.95 

         สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนตดัจ่ำย 497,957.97 431,770.57 341,710.00            256,196.26 

         คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดจะเกิดข้ึน 0.00 6,919,466.72 0.00 6,919,466.72 

         รำยไดจ้ำกกำรริบเงินประกนัผลงำน (256,466.64) (52,369.11) (256,466.64) (52,369.11)

         (ก ำไร)จำกกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ (314,280.09) (689,840.36) (306,599.59) (681,225.74)

         (ก ำไร)จำกกำรปรับมลูคำ่ยติุธรรมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (2,908,625.98) 0.00 0.00 0.00 

         (ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (6,566.25) 65,979.30 (7,954.85) 5,818.24 

         (ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 254.00 0.00 254.00 0.00 

         ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับ

               ผลประโยชนพ์นกังำน 4,820,515.50 2,680,063.75 2,909,737.25 1,917,437.00 

         ตน้ทนุทำงกำรเงิน 9,922,738.37 12,304,753.41 3,478,511.22 5,581,554.77 

         รำยไดท้ำงกำรเงิน (2,541,002.52) (2,772,493.65) (15,525,926.37) (12,613,329.92)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 142,435,855.23 111,439,968.48 90,386,793.35 89,437,387.40 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



 - 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

         ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 77,948,816.23 (185,634,526.17) 60,210,866.45 (249,592,936.24)

         สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ -หมนุเวียน (75,716,262.09) 22,750,081.04 (94,976,400.92) 22,750,081.04 

         สินคำ้คงเหลือ (22,127,896.59) (7,065,973.96) (5,882,696.31) 1,990,738.48 

         ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง 20,830,235.50 (45,940,689.98) 0.00 0.00 

         ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน (25,491,036.09) (7,459,173.17) (30,008,814.22) (9,333,805.64)

         เงินมดัจ ำคำ่ท่ีดิน (7,084,800.00) (20,000,000.00) 0.00 0.00 

         เงินมดัจ ำ (59,450,678.14) 20,781,731.22 (59,450,678.14) 22,627,267.22 

         ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ 0.00 (144,450.00) 0.00 0.00 

         สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 406,750.00 352,400.00 506,750.00 292,400.00 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

         เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (32,145,249.46) (83,380,158.79) (36,206,213.48) (108,211,997.56)

         หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ -หมนุเวียน (87,752,616.75) 143,460,506.28 (72,541,212.26) 151,402,757.79 

         เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 17,873,981.13 (4,757,661.21) 17,264,189.24 (4,273,912.02)

         ภำษีขำยตั้งพกั (3,844,359.18) 16,516,604.81 (3,844,359.18) 16,516,604.81 

         จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (1,768,640.00) (1,688,863.00) (1,262,240.00) (1,552,580.00)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน (55,885,900.21) (40,770,204.45) (135,804,015.47) (67,947,994.72)

         เงินปันผลรับ 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 

         เงินสดรับ-รำยไดท้ำงกำรเงิน 353,863.92 819,519.56 345,697.95 804,051.68 

         เงินสดจ่ำย-ตน้ทนุทำงกำรเงิน (495.15) 0.00 (495.15) 0.00 

         จ่ำยภำษีเงินได้ (30,598,712.13) (28,474,003.44) (28,815,545.17) (27,839,920.60)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (86,131,243.57) (56,174,688.33) (164,274,357.84) (94,983,863.64)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



 - 3 -
บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

         เงินลงทนุชัว่ครำวเงินฝำกประจ ำ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 34,136,021.33 (293,873.41) 34,136,021.33 (293,873.41)
         เงินสดรับจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 
         เงินสดจ่ำยจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,000,000.00) (2,400,000.00) 0.00 (20,000,000.00)
         เงินสดรับจำกกำรลงทนุในสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ไมห่มนุเวียนอ่ืน 9,218,000.00 0.00 0.00 0.00 
         เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 0.00 (6,300,000.00) 0.00 0.00 
         เงินสดจ่ำยจำกกำรใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (5,950,000.24) 0.00 (5,950,000.24)
         เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 18,530.58 6,000.00 18,530.58 0.00 
         เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (16,802,362.04) (6,483,897.44) (14,434,022.56) (4,130,143.14)
         เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั 26,413,810.36 (20,000,000.00) 26,413,810.36 (20,000,000.00)
         เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (351,920.00) (376,250.00) (286,980.00) (376,250.00)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 48,632,080.23 (36,798,021.09) 45,847,359.71 (45,750,266.79)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
          เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 20,570,400.00 0.00 0.00 
          เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (34,930,000.00) (52,168,293.21) (20,000,000.00) 0.00 
          เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (11,463,946.97) (15,061,785.74) (10,098,745.18) (13,667,196.44)
          เงินสดจ่ำย-ตน้ทนุทำงกำรเงิน (12,102,398.32) (13,550,147.45) (3,478,016.07) (5,581,554.77)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (58,496,345.29) (60,209,826.40) (33,576,761.25) (19,248,751.21)
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (95,995,508.63) (153,182,535.82) (152,003,759.38) (159,982,881.64)
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้งวด 680,034,569.66 759,866,897.38 393,257,978.44 556,046,074.72 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยงวด 584,039,061.03 606,684,361.56 241,254,219.06 396,063,193.08 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                        )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั  (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565

1.  ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษทั พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์2538

และเม่ือวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน มีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี

ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 503 ชั้นท่ี 1  ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง

2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน

2.1  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน 

ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล

จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั

2.3   กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และกำรประมำณกำร

ในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่น่นอนเสมอ   กำรใชดุ้ลยพินิจ   และกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี     ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน

งบกำรเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว้

กำรใชดุ้ลยพินิจ และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำง

บริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงตลอดช่วงเวลำท่ีก่อสร้ำง ฝ่ำยบริหำรใชวิ้ธีปัจจยัน ำเขำ้ในกำรวดัขั้นควำมส ำเร็จ

ของงำนตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ ซ่ึงค  ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทนุท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัประมำณกำร

ตน้ทนุกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินของสญัญำก่อสร้ำง ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรประเมินตน้ทนุกำรก่อสร้ำงท่ี

เกิดข้ึนจริงของงำนท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนั กำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกสญัญำและตน้ทนุกำรก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสญัญำ

รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้

กำรระบภุำระท่ีตอ้งปฏิบติั

ในกำรระบภุำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร

ประเมินเง่ือนไข   และรำยละเอียดของสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้  เพ่ือพิจำรณำวำ่สินคำ้   หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ี

แยกจำกกนัหรือไม ่   กล่ำวคือ  กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั    กต่็อเม่ือสินคำ้หรือบริกำร

ดงักล่ำวสำมำรถระบไุดว้ำ่แยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสญัญำ และลูกคำ้ไดรั้บประโยชนจ์ำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น

กำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้

ในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้      ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไข       และ

รำยละเอียดของสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใด

เวลำหน่ึง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี

-     ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชนจ์ำกผลของกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังำน

-     กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ

-    กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัไมก่่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนอ่ื์นได ้และกลุ่มบริษทั

       มีสิทธิในกำรรับช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั

ในกรณีท่ีไมเ่ขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้  กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยได ้ ณ  เวลำใดเวลำหน่ึง  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

กำรประเมินวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด

คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี

ในกำรประมำณคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทนุท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ

เกิดข้ึนของลูกหน้ีตลอดอำยุ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคำ่เส่ือมรำคำ

ในกำรค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำ  ของอำคำรและอุปกรณ์  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน ์

และมลูคำ่คงเหลือ  เม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูคำ่คงเหลือใหม ่  

หำกมีเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจำกน้ี  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่  หำกคำดวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได ้และคำ่ใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

ในกำรบนัทึก   และวดัมลูคำ่ของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ  ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ในภำยหลงั 

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประเมินประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกอำยกุำรใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมำณ

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั      จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทนุทำง

ภำษีท่ีไมไ่ดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่   กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำก

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุนั้น   ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทั  ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเทำ่ใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน   และตำมโครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของ

พนกังำน   ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ   ในกำรประมำณกำรนั้น  เช่น   

อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

2.4  กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม

นโยบำยกำรบญัชี   และกำรเปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มบริษทั   หลำยขอ้ก ำหนดใหมี้กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมทั้งสินทรัพย ์  และ

หน้ีสินทำงกำรเงิน และไมใ่ช่ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทั   ก  ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม    กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มลูคำ่  ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม ระดบั 3 และรำยงำน

โดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

กลุ่มผูป้ระเมินมลูคำ่    มีกำรทบทวนขอ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตได ้ และปรับปรุงกำรวดัมลูคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ

หำกมีกำรใชข้อ้มลูจำกบคุคลท่ีสำมเพ่ือวดัมลูคำ่ยติุธรรม    เช่น   รำคำจำกนำยหนำ้หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบคุคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมลูคำ่  รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมวำ่เป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม

ประเดน็ปัญหำของกำรวดัมลูคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษทั  

เม่ือวดัมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน   กลุ่มบริษทั   ไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้หม้ำกท่ีสุด  เทำ่ท่ีจะท ำได้

มลูคำ่ยติุธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมตำมขอ้มลูท่ีใชใ้นกำรประเมินมลูคำ่ ดงัน้ี

●  ขอ้มลูระดบั 1   เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย  (ไมต่อ้งปรับปรุง)  ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่ง

  เดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูคำ่

●  ขอ้มลูระดบั 2   เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้มว่ำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม  ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

                                         นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1

●  ขอ้มลูระดบั 3   เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

หำกขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสิน ถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั     กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม

ของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั      รับรู้กำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดกำรโอน

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

●  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้  7 สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน

●  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้  15 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน

●  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 4.11 และขอ้ 38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

3.  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม

3.1  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทั  ซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  มีอ  ำนำจควบคุมใน

บริษทัเหล่ำนั้น หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นสำระส ำคญัแลว้ โดยบริษทัฯ ไดน้ ำบริษทัยอ่ย

เขำ้มำจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ  ำนำจควบคุม  

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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3.  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (ต่อ)

3.2  งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบกำรเงินบริษทัยอ่ย  

ซ่ึงบริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  เขำ้ถือหุ้น หรือมีอ ำนำจควบคุมอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี

ช่ือบริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564

            -  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ ผลิต / ขำยพ้ืน 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จ ำกดั คอนกรีตอดัแรง

            -  บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ลงทนุใน 100.00 100.00

บริษทัอ่ืน

            -  บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ พฒันำอสงัหำ- 100.00 100.00

                   จ  ำกดั บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง ริมทรัพย์

บริษทัยอ่ย  เป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ  กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ  เปิดรับหรือมีสิทธิในผล

ตอบแทนผนัแปร จำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้น และมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้น ท ำใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของบริษทัฯ   งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย     ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุม  

จนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง

กำรสูญเสียควำมควบคุม

เม่ือบริษทัฯ สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น  ก ำไรหรือขำดทนุท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย   รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ   ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูไ่ด้

วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม  ณ  วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ควำมสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ย



4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั

4.1  กำรรับรู้รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำย

4.1.1  บริษทัฯ   รับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง  เม่ือบริษทัฯ  ปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน ตลอดช่วงเวลำ

ของกำรก่อสร้ำงโดยใชวิ้ธีปัจจยัน ำเขำ้ในกำรวดัควำมส ำเร็จของงำนตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ ซ่ึงค  ำนวณ

โดยกำรเปรียบเทียบกบัตน้ทนุกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริงของงำนท่ีท ำเสร็จ  จนถึงวนัท่ีตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

กบัประมำณกำรตน้ทนุกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินของโครงกำรนั้น  กรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่นอนวำ่   ตน้ทนุ

ทั้งส้ินของโครงกำรเกินกวำ่มลูคำ่รำยไดต้ำมสญัญำ   บริษทัฯ จะรับรู้ประมำณกำรขำดทนุดงักล่ำว เป็นคำ่ใชจ่้ำย

ทนัทีในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ        รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไมถึ่งก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น 

"สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ - หมนุเวียน"   ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

4.1.2  ตน้ทนุกำรก่อสร้ำง ประกอบดว้ย คำ่วสัดุ คำ่แรงงำนทำงตรง และคำ่ใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง

4.1.3  บริษทัยอ่ย  รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมของสินคำ้ใหผู้ซ้ื้อแลว้

4.1.4  บริษทัยอ่ย  รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยพร้อมติดตั้ง เม่ือปฎิบติัตำมภำระท่ีตกลงในสญัญำใหก้บัผูซ้ื้อแลว้

4.1.5  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ (บำ้นพร้อมท่ีดิน) รับรู้เป็นรำยไดต้ำมสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เม่ือบริษทัยอ่ยปฏิบติัตำมภำระ

ท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน  โดยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำย

แสดงมลูคำ่ตำมสญัญำ  หลงัหกัส่วนลดและคำ่ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ  และตน้ทนุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมำจำกรำยกำรนั้น

สำมำรถวดัมลูคำ่ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

4.1.6  บริษทัยอ่ย ค  ำนวณตน้ทนุจำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินตำมเกณฑพ้ื์นท่ี

4.1.7  กลุ่มบริษทั  รับรู้รำยไดอ่ื้นและคำ่ใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง

4.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  หมำยถึง   เงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทกุประเภทแต่ไมร่วมเงินฝำกประเภทท่ี

ตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทนุระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่นอ้ย

4.3  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืนแสดงมลูคำ่ตำมจ ำนวนมลูคำ่สุทธิจำกคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน

กลุ่มบริษทั ใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุ

4.4  ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง

ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง  แสดงดว้ยรำคำทนุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือมลูคำ่สุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บแลว้

แต่อยำ่งใดจะต ่ำกวำ่  รำคำทนุประกอบดว้ย  ท่ีดิน  คำ่พฒันำท่ีดิน  คำ่ก่อสร้ำง คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร  และ

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุ เม่ืองำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จหรือโครงกำรหยดุพฒันำ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

4.5  กำรบนัทึกตน้ทนุจำกกำรกูย้มืเป็นตน้ทนุของทรัพยสิ์น

บริษทัยอ่ย บนัทึกตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีเกิดจำกกำรกูย้มื  เพ่ือใชใ้นระหวำ่งกำรพฒันำก่อสร้ำงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุ

โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  และจะหยดุบนัทึก เม่ือโครงกำรไดแ้ลว้เสร็จ  พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงค ์ หรือพร้อมท่ีจะขำย

หรือหยดุชะงกัลง จนกวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำก่อสร้ำงต่อไป

4.6  ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ

ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ หมำยถึง ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรท่ีถือไวเ้พ่ือพฒันำโครงกำรในอนำคตโดยแสดง

ตำมรำคำทนุหกัดว้ยคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่  (ถำ้มี) รำคำทนุประกอบดว้ย คำ่ท่ีดิน และคำ่ใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงท่ีดิน

ตน้ทนุโครงกำร รวมถึงตน้ทนุกำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งกำรพฒันำ และหยดุรวมตน้ทนุกูย้มืเม่ือหยดุพฒันำ

4.7  สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้คงเหลือ    แสดงในรำคำทนุ    หรือมลูคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทนุค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน

ออกก่อน

4.8  เงินลงทนุ

4.8.1  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   แสดงไวโ้ดยวิธีรำคำทนุ  (Cost   Method)  หกัดว้ยคำ่เผ่ือกำร

ดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)   

4.8.2  เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้  ในกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมร่วมกนั แสดงในงบกำรเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย   โดยรวม

ส่วนแบง่ก ำไรหรือขำดทนุ และก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั นบัจำกวนัท่ีมีอ  ำนำจร่วมกนั 

จนถึงวนัท่ีอ  ำนำจควบคุมร่วมส้ินสุดลง ในกรณีท่ีส่วนแบง่ขำดทนุของกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ 

มีจ  ำนวนเกินกวำ่มลูคำ่เงินลงทนุในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั มลูคำ่เงินลงทนุจะถูกลดลงจนเป็นศนูย ์และหยดุรับรู้

ส่วนแบง่ขำดทนุ

4.9  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ท่ีดิน  แสดงตำมรำคำทนุ  อำคำร  และอุปกรณ์  แสดงดว้ยรำคำทนุหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม  และคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของ

สินทรัพย ์(ถำ้มี)

ท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์  ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ำกดั"  ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน

รวม แสดงตำมมลูคำ่ยติุธรรม  เน่ืองจำกเป็นกำรประเมินมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบไุดเ้พ่ือกำรซ้ือเงินลงทนุ 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

กลุ่มบริษทั  ค  ำนวณคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยท์กุประเภท   โดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ

สินทรัพยด์งัน้ี 

 จ ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 20

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3 - 5

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5

ส ำนกังำนขำย 3

ยำนพำหนะ 5

อำคำรชัว่ครำว และสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 5

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม    สินทรัพยป์ระจ ำท่ีมีกำรประเมินรำคำยติุธรรมเพ่ิมของบริษทัยอ่ย     "บริษทั    พีซีเอม็

คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั"  เพ่ือใชใ้นกำรซ้ือเงินลงทนุ  ไดค้  ำนวณคำ่เส่ือมรำคำใหม ่ ส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์

โดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนท่ีเหลือ  โดยประมำณของสินทรัพย ์ นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือเงินลงทนุมำดงัน้ี

จ  ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12 - 44

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14

กลุ่มบริษทั    รวมตน้ทนุท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ    กำรขนยำ้ยและกำรบรูณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์

ซ่ึงเป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทนุของท่ีดิน   อำคำร  และอุปกรณ์  และคิดคำ่เส่ือมรำคำ   ส ำหรับ

ส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทนุท่ีมี

นยัส ำคญั เม่ือเทียบกบัตน้ทนุทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น  และทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน ์ มลูคำ่คงเหลือและวิธีกำรคิด

คำ่เส่ือมรำคำอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทกุส้ินรอบบญัชี  

4.10  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทั พิจำรณำกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  เงินลงทนุและสินทรัพยท่ี์ไมมี่ตวัตน

ต่ำง ๆ  เม่ือมีขอ้บง่ช้ีวำ่สินทรัพยเ์กิดกำรดอ้ยคำ่   โดยพิจำรณำจำกมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หำกมีรำคำต ่ำ

กวำ่รำคำตำมบญัชีถือวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยคำ่ ซ่ึงจะรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

และกลุ่มบริษทั  จะบนัทึกกลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยคำ่  ต่อเม่ือมีขอ้บง่ช้ีวำ่กำรดอ้ยคำ่นั้นไมมี่อยูอี่กต่อไป หรือยงัมีอยูแ่ต่จะ

เป็นไปตำมทำงท่ีลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รำยไดอ่ื้น"

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมำยถึง  รำคำขำยสุทธิหรือมลูคำ่จำกกำรใชท้รัพยสิ์น แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่

และจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

4.11  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทนุกำรท ำรำยกำรเฉพำะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไมไ่ดว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้

ท่ีไมมี่องคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ในภำยหลงั

ดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   และ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ    โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำร

ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัวดัมลูคำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย   เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือ

รับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และเง่ือนไขตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียง

เงินตน้และดอกเบ้ีย จำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทำ่นั้น

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมลูคำ่ในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ ทั้งน้ี ผล

ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไร

หรือขำดทนุ   

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไร   หรือขำดทนุ   จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมลูคำ่

ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมลูคำ่ยติุธรรมในงบก ำไรขำดทนุ ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยรวมถึง 

ตรำสำรอนุพนัธ ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัไมไ่ดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพย์

ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไมไ่ดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทนุกำรท ำรำยกำร และจดัประเภท

หน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง    ทั้งน้ี 

ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน และกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วน

ของก ำไรหรือขำดทนุ โดยกำรค ำนวณมลูคำ่รำคำทนุตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงคำ่ธรรมเนียมหรือตน้ทนุท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย     ทั้งน้ีคำ่ตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุทำงกำรเงินในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทนุ 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ

ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   แมว้ำ่จะไมมี่กำรโอนหรือไมไ่ดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทน

เกือบทั้งหมดของ  สินทรัพยน์ั้น

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินกต่็อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้    มีกำรยกเลิกภำระ

ผกูพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น    ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหมจ่ำกผู ้

ใหกู้ร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก      หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม ่โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมลูคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไร

หรือขำดทนุ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษทั รับรู้คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไมไ่ดว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระ

ตำมสญัญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณ

ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพย์

ท่ีเกิดจำกสญัญำ  ดงันั้น  ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   กลุ่มบริษทัจึงไมมี่กำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำง

ดำ้นเครดิต  แต่จะรับรู้คำ่เผ่ือผลขำดทนุจำกผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  โดยอำ้งอิง

จำกขอ้มลูผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต  ปรับปรุงดว้ยขอ้มลูกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้น

และสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไมไ่ดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสญัญำอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กต่็อ

เม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้       และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ย

ยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

4.12  สญัญำเช่ำ

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินวำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม ่โดยสญัญำ

จะเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำกต่็อเม่ือสญัญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบไุดส้ ำหรับ

ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมลูคำ่สญัญำเช่ำทกุสญัญำ   เวน้แต่  สญัญำเช่ำระยะสั้น

และสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูคำ่ต  ่ำ  ณ  วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) กลุ่มบริษทับนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทนุหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม และปรับปรุงดว้ยกำร

วดัมลูคำ่ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม ่  รำคำทนุของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

จำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทนุทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน    จ  ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ   ณ  วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ

คำ่เส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทนุโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำหรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี

จ  ำนวนปี

ท่ีดิน 1-3

อำคำร 4

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1-5

ยำนพำหนะ 1-5

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำหรือรำคำทนุของสินทรัพย์

ดงักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ คำ่เส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพย์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ  จ  ำนวนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ  ประกอบดว้ย  คำ่เช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำ      คำ่เช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ 

จ  ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมลูคำ่คงเหลือ   รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอน

อยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น    และกำรจ่ำยช ำระคำ่ปรับเพ่ือกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเช่ำ

แสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกคำ่เช่ำผนัแปรท่ีไมข้ึ่นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ

เป็นคำ่ใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นเกิดข้ึน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

กลุ่มบริษทัคิดลดมลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำหรืออตัรำ

ดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั  หลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล มลูคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึน

จำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   นอกจำกน้ี มลูคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสิน

ตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหมเ่ม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยสุญัญำเช่ำ  กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ  หรือกำร

เปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าต า่

สญัญำเช่ำท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิง

มีมลูคำ่ต  ่ำ จะถูกบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

4.13  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน    ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ    เช่น    โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริษทั ตดัจ่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน ์3-10 ปี 

4.14  คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้

รำยจ่ำยเก่ียวกบัภำษีในรอบระยะเวลำบญัชีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

4.14.1  ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

 กลุ่มบริษทั บนัทึกภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ำยในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชี เป็นคำ่ใชจ่้ำยทั้งหมดในงวดนั้น และค ำนวณ

ภำษีเงินไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร

4.14.2  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั      บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น    โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

        กลุ่มบริษทั  รับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทกุรำยกำร     แต่รับรู้

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี   รวมทั้งผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้น

จ ำนวนเทำ่ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่  ท่ีกลุ่มบริษทั  จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ำกผล

แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

กลุ่มบริษทั จะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

และจะปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปคอ่นขำ้งแน่วำ่      กลุ่มบริษทั     จะไมมี่ก ำไรทำงภำษีเพียงพอ 

ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทั    จะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

4.15  กองทนุส ำรองเล้ียงชีพและคำ่ใชจ่้ำยพนกังำน

4.15.1  กลุ่มบริษทั รับรู้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ่้ำย  เม่ือเกิดรำยกำร

4.15.2  กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ

กลุ่มบริษทั    จดัใหมี้กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ    ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำย

สมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทนุส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั   และไดรั้บกำรบริหำร

โดยผูจ้ดักำรกองทนุภำยนอก กองทนุส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำว ไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทนุจำกพนกังำนและเงินสมทบจำก

จำกกลุ่มบริษทั  เงินจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะ  

เวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น

4.15.3  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน

ภำระผกูพนัของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน ไดบ้นัทึกในงบกำรเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้   ซ่ึงค  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    ภำยใตส้มมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทั    ก  ำหนดข้ึนอยำ่ง

เหมำะสม

ผลก ำไรหรือขำดทนุ จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน

หลงัออกจำกงำน จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

4.16  ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้น  ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน   ซ่ึงค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรสุทธิ

ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำย  และเรียกช ำระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

4.17  ประมำณกำรทำงบญัชี

กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน       ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณกำร   และตั้งขอ้

สมมติฐำนบำงประกำร   ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบกำรเงิน   และกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงิน  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภำยหลงัอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนเงินท่ีประมำณไว้

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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4.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

4.18  ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั   จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่  ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำม

กฎหมำย หรือจำกกำรอนุมำน  อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  ภำระผกูพนัดงักล่ำว  คำดวำ่จะส่งผลใหสู้ญเสีย

ทรัพยำกรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนั และจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

หำกกลุ่มบริษทั คำดวำ่จะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมด หรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน

กลุ่มบริษทั จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก  แต่ตอ้งไมเ่กินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

5.  รำยกำรบญัชีกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

1.  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั บริษทัยอ่ย

2.  บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั บริษทัยอ่ย

3.  บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั บริษทัยอ่ย ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

        (เดิมช่ือ บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั)

4.  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั บริษทัร่วมคำ้ ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

5.  บริษทั ชินวะ เอส39 จ ำกดั บริษทัร่วมคำ้ ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

6.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั

โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51

7.  บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ สะพำนควำย ถือหุ้นโดยบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 13.60 และมี

วนั จ  ำกดั      กรรมกำรร่วมกนั

8.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั บริษทัร่วมคำ้ ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

9.  บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั บริษทัร่วมคำ้ ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

10.  บริษทั รีโว พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์



5.  รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
            กลุ่มบริษทั   และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการก าหนดราคาดงัน้ี

ลกัษณะรายการคา้ นโยบายการก าหนดราคา

บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ ซ้ือ-ขายสินคา้ ราคาตลาด

     แมททีเรียล จ ากดั
บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี

บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั รายไดจ้ากการก่อสร้าง ราคาตามสญัญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั รายไดอ่ื้น ราคาตามท่ีตกลงกนั

รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ีย MLR ของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี
ในงบการเงินร้อยละ 4.30 ต่อปี)

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี

     สะพานควาย วนั จ  ากดั
บริษทั พรีเม่ียมเพลส รายไดท้างการเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

     ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั
            รายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
     ลูกหน้ีการคา้
            บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 71,360,816.88 47,767,804.67
     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน
            บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 21,713,715.61 2,453,576.78
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 1,387,681,287.64 1,387,681,287.64
            บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั 115,640,000.00 115,640,000.00 0.00 0.00
            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 22,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00

รวม 168,640,000.00 164,640,000.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



5.  รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

     เงินใหกู้ย้มืระยะยาว
           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70
     รายไดท้างการเงินคา้งรับ
            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 120,986,793.44 107,300,073.90
            บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั 1,609,455.35 468,896.44 0.00 0.00
            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 3,244,468.49 2,915,783.56 3,244,468.49 2,915,783.56
            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 16,804,483.97 15,386,315.27 16,804,483.97 15,386,315.27
            บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 705,035.35 513,890.14 0.00 0.00
รวม 22,363,443.16 19,284,885.41 141,035,745.90 125,602,172.73

     ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
           บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 7,977.92 154,912.78
     เงินประกนัผลงานคา้งรับ
           บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 19,679,748.47 17,291,358.23
           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 4,299,066.68 4,299,066.68 4,299,066.68 4,299,066.68

รวม 4,299,066.68 4,299,066.68 23,978,815.15 21,590,424.91
     เจา้หน้ีการคา้
           บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

จ ากดั 0.00 0.00 3,973,368.13 4,155,184.83
     ตน้ทนุคา่ก่อสร้างท่ียงัไมเ่รียกช าระ
           บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 32,696,331.48 23,893,164.23
     หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน
           บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 18,199,859.63 1,538,455.14
     เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย
           บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 0.00 140,379.77

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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5.  รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            รายการเคล่ือนไหวส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2565

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

            บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั 115,640,000.00 0.00 0.00 115,640,000.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 31,000,000.00 0.00 0.00 31,000,000.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 18,000,000.00 4,000,000.00 0.00 22,000,000.00

รวม 164,640,000.00 4,000,000.00 0.00 168,640,000.00

     เงินใหกู้ย้มืระยะยาว

           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 95,857,699.70 0.00 0.00 95,857,699.70

     รายไดท้างการเงินคา้งรับ

            บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั 468,896.44 1,140,558.91 0.00 1,609,455.35

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 2,915,783.56 328,684.93 0.00 3,244,468.49

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 15,386,315.27 1,418,168.70 0.00 16,804,483.97

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 513,890.14 191,145.21 0.00 705,035.35

รวม 19,284,885.41 3,078,557.75 0.00 22,363,443.16

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2565

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 1,387,681,287.64 0.00 0.00 1,387,681,287.64

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 31,000,000.00 0.00 0.00 31,000,000.00

รวม 1,418,681,287.64 0.00 0.00 1,418,681,287.64

     เงินใหกู้ย้มืระยะยาว

           บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 95,857,699.70 0.00 0.00 95,857,699.70

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม



5.  รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท )

31 ธนัวาคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2565

     รายไดท้างการเงินคา้งรับ

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 107,300,073.90 13,686,719.54 0.00 120,986,793.44

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 2,915,783.56 328,684.93 0.00 3,244,468.49

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 15,386,315.27 1,418,168.70 0.00 16,804,483.97

รวม 125,602,172.73 15,433,573.17 0.00 141,035,745.90

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระส าคญั  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564

     มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

     รายไดจ้ากการก่อสร้าง

           บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 69,291,086.57 40,553,968.68

     รายไดท้างการเงิน

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 13,686,719.54 10,107,397.25

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั 0.00 221,453.33 0.00 0.00

            บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ากดั 581,685.04 0.00 0.00 0.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 328,684.93 619,931.51 328,684.93 619,931.51

            บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

สะพานควาย วนั จ  ากดั 1,418,168.70 1,296,746.79 1,418,168.70 1,296,746.79

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 114,687.13 32,382.24 0.00 0.00

รวม 2,443,225.80 2,170,513.87 15,433,573.17 12,024,075.55

     รายไดอ่ื้น

           บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 0.00 0.00 37,456.00 13,190.47

            บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ากดั 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

รวม 42,000.00 42,000.00 79,456.00 55,190.47

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



5.  รายการบญัชีกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

     ซ้ือสินคา้

            บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ากดั 0.00 0.00 15,490,168.34 16,686,647.82

     คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

            ผลประโยชนร์ะยะสั้น 9,557,784.50 8,528,755.00 6,075,647.00 5,800,985.00

            ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 464,889.75 386,733.25 302,316.75 219,750.75

รวม 10,022,674.25 8,915,488.25 6,377,963.75 6,020,735.75

            ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั  พีซีเอม็  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ากดั  มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาก

     ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ  3 แห่ง  วงเงินรวม  50  ลา้นบาท  ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ (หมายเหตุ 22)

            ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้ วงเงิน 

     150 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั  จ  านวนเงิน 35.58 ลา้นบาท และ 32.58 ลา้นบาท ตามล าดบั

            ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการท าสญัญาค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บั

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัวงเงินรวม 3,759.90 ลา้บาท และ 4,083.16 ลา้นบาท ตามล าดบั

6.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

เงินสด 1,460,000.00 225,000.00 1,145,000.00 0.00

เงินฝากกระแสรายวนั 7,813,854.01 7,007,522.10 648,999.62 1,981,538.76

เงินฝากออมทรัพย ์ 545,638,502.98 658,987,359.13 225,633,515.40 377,461,751.25

เช็คถึงก าหนดช าระ 15,300,000.00 0.00 0.00 0.00

เงินฝากประจ า 3 เดือน 13,826,704.04 13,814,688.43 13,826,704.04 13,814,688.43

รวม 584,039,061.03 680,034,569.66 241,254,219.06 393,257,978.44

            เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  0.10 ถึง 0.25 ต่อปี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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7.  สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูคา่ดว้ย
ราคาทนุตดัจ าหน่าย
เงินฝากประจ า 12 เดือน 7,458,869.44        41,594,890.77      7,458,869.44        41,594,890.77        

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ย
ราคายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุ
หน่วยลงทนุในกองทนุตราสารหน้ี 262,326,191.16    262,011,911.07    255,915,360.82    255,608,761.23      

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 269,785,060.60    303,606,801.84    263,374,230.26    297,203,652.00      

              เงินฝากประจ า ระยะเวลา 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 ถึง 1.45 ต่อปี 

8.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 
              ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
            ลูกหน้ีการคา้ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 356,094,720.37 436,331,388.94 330,827,256.01 409,096,150.99
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระ
     อายรุะหวา่ง 1 - 90 วนั 82,446,401.17 88,433,374.28 93,681,322.74 74,027,837.39
     อายรุะหวา่ง 91 - 180 วนั 8,466,615.23 2,857,317.77 27,659.50 0.00
     อายรุะหวา่ง 181 - 360 วนั 2,050,806.38 1,221,677.87 0.00 0.00
     อายมุากกวา่ 360 วนั 1,576,874.60 901,375.31 901,375.31 901,375.31

รวม 450,635,417.75 529,745,134.17 425,437,613.56 484,025,363.69
            (หกั)  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
                      จะเกิดข้ึน (2,341,375.31) (2,341,375.31) (901,375.31) (901,375.31)
            ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 448,294,042.44 527,403,758.86 424,536,238.25 483,123,988.38
            ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
            คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,378,728.13 39,012,935.40 33,298,892.38 36,342,749.80

รายไดท้างการเงินคา้งรับ 22,451,480.91 19,629,010.36 141,123,241.29 125,943,012.87
ภาษีซ้ือตั้งพกั 14,703,050.02 12,640,182.43 14,442,604.48 12,413,983.82
เงินมดัจ าคา่ท่ีดิน 23,158,800.00 16,074,000.00 0.00 0.00

            ลูกหน้ีอ่ืน 1,962,218.40 2,229,978.53 1,441,142.44 2,049,022.00
            รวมลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 100,654,277.46 89,586,106.72 190,305,880.59 176,748,768.49
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 548,948,319.90 616,989,865.58 614,842,118.84 659,872,756.87

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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9. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน / ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน และหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน
      9.1  ยอดคงเหลือตามสญัญา

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมนุเวียน
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 157,990,471.01    82,274,208.92      179,704,186.62    84,727,785.70        

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 543,407,067.24    517,916,031.15    552,454,681.21    522,445,866.99      
(หกั)  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

                         จะเกิดข้ึน (24,072,365.64) (24,072,365.64) (24,072,365.64) (24,072,365.64)
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - สุทธิ 519,334,701.60 493,843,665.51 528,382,315.57 498,373,501.35

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมนุเวียน
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 722,153,245.58 807,668,697.00 722,153,245.58 807,668,697.00
รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 307,169,773.90 310,856,939.23 325,369,633.53 312,395,394.37
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาจะซ้ือจะขาย 9,830,000.00 8,380,000.00 0.00 0.00
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาซ้ือขายสินคา้ 21,209,565.67 19,256,167.08 0.00 0.00
รวม 1,060,362,585.15 1,146,161,803.31 1,047,522,879.11 1,120,064,091.37

     9.2  รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญา
              รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญาส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ ส าหรับปี ส้ินสุด
      วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมาของ
     ของรายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 262,326,748.55 295,808,500.23 285,428,365.35 318,910,117.03
รายไดท่ี้รับรู้จากการเปล่ียนแปลงของ
     ส่ิงตอบแทนผนัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
     ภาระท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในปีก่อน 0.00 0.00 0.00 0.00

      9.3 รายไดท่ี้คาดวา่จะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไมเ่สร็จส้ิน

              ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ คาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไมเ่สร็จส้ิน 
      (หรือยงัไมเ่สร็จส้ินบางส่วน)  ของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 5,937.78 ลา้นบาท และ 6,835.41 ลา้นบาท ตามล าดบั  ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่
      จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 1 ปี และ 2 ปี ตามล าดบั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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10.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

              เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั 0.00 0.00 1,387,681,287.64 1,387,681,287.64 

บริษทั ชินวะ เอส39 จ ากดั 115,640,000.00 115,640,000.00 0.00 0.00 

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ากดั 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00 

บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 22,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 
รวม 168,640,000.00 164,640,000.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64 

              บริษทั  พรีเม่ียมเพลส  กรุ๊ป  จ  ากดั  ไดท้  าสญัญากูย้มืเงินกบับริษทัฯ  ครบก าหนดเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี 

  โดยไมมี่หลกัประกนั

              บริษทั  พรีบิลท ์ โฮลด้ิง  จ  ากดั   ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน   ครบก าหนดเม่ือทวงถามอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.00  ต่อปี  โดยไมมี่

  หลกัประกนั 

              บริษทั  ชินวะ เอส39  จ ากดั   ท  าสญัญากูย้มืเงินจาก บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั  ครบก าหนด วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 อตัรา

  ดอกเบ้ียร้อยละ  4.00  ต่อปี  โดยไมมี่หลกัประกนั 

              บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั   ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ครบก าหนดเม่ือทวงถาม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.275 ต่อปี 

  โดยไมมี่หลกัประกนั 

11. สินคา้คงเหลือ 

              สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินคา้ส าเร็จรูป 38,143,699.47 25,174,738.95 0.00 0.00 

งานระหวา่งท า 975,505.54 2,320,923.83 0.00 0.00 

วตัถุดิบ 22,818,556.38 19,434,966.46 0.00 0.00 

วสัดุก่อสร้าง 89,353,033.69 83,470,337.38 89,353,033.69 83,470,337.38 

วสัดุส้ินเปลือง 10,861,884.98 9,623,816.85 0.00 0.00 

รวม 162,152,680.06 140,024,783.47 89,353,033.69 83,470,337.38 

(หกั)  คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการ

                          ลดมลูคา่วสัดุส้ินเปลือง (4,832,272.25) (4,832,272.25) 0.00 0.00 
รวม 157,320,407.81 135,192,511.22 89,353,033.69 83,470,337.38 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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12.  ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

              ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2654

ท่ีดิน 652,954,755.11 683,702,754.65 

งานระหวา่งก่อสร้าง 267,146,182.12 255,546,116.21 

ตน้ทนุการกูย้มื 17,435,982.18 17,043,226.42 

รวม 937,536,919.41 956,292,097.28 

             ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั มีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง  

       4 โครงการ    ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ   ไดน้ าไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี   และ 

      เงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคาร (หมายเหตุ ขอ้ 23 และขอ้ 27)

              ในระหวา่งงวด  3  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี   31  มีนาคม  2565  และส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  บริษทั  พรีบิลท ์

      ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั บนัทึกตน้ทนุทางการเงินเขา้เป็นตน้ทนุโครงการ จ านวน 2.05 ลา้นบาท และ 5.71 ลา้นบาท ตามล าดบั

      

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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13. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 

              เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทนุ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 2565 2564 2565 2564

   บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ ผลิต / ขาย พ้ืนคอนกรีต 

        แมททีเรียล จ ากดั อดัแรง 99.99         99.99         412,654,618.75    412,654,618.75    

   บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทนุในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 499,999,985.00 499,999,985.00 

รวม 912,654,603.75 912,654,603.75    

              ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 อนุมติัใหเ้พ่ิมทนุ

      จดทะเบียนบริษทั จ  านวน 12,610,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 126,100,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 97,000,000 บาท 

      เป็นทนุจดทะเบียนทั้งส้ิน 223,100,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตามสดัส่วน บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั ได้

      จดทะเบียนเพ่ิมทนุ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

14. เงินลงทนุในการร่วมคา้

              เงินลงทนุในบริษทัร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนไดเ้สีย

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ 2565 2564 2565 2564

   บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00         49.00         99,797,867.80 100,399,181.65 

   บริษทั พรีเม่ียม เพลส  

       ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 40.00         40.00         58,747,877.22 59,984,794.05 

   บริษทั ชินวะ  เอส39 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00         49.00         233,156,922.63 235,347,425.50 

   บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 35.00         35.00         117,282,864.06 114,771,395.75 

รวม 508,985,531.71 510,502,796.95 

                                                               (                                                                                                                                 )                                                        

สดัส่วนการลงทนุ

(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

สดัส่วนการลงทนุ

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม



15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน
           สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
เงินลงทนุในสญัญำร่วมทนุโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ 16,668,872.83 22,978,246.85 0.00 0.00

เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีวดัมลูคำ่ดว้ย
มลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ
เงินลงทนุในบริษทับริหำรสินทรัพย์ 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00
เงินลงทนุในตรำสำรทนุของบริษทั
ท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน 98,407,700.00 98,407,700.00 98,407,700.00 98,407,700.00

บวก ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุ 10,427,377.75 10,427,377.75 10,427,377.75 10,427,377.75
รวม 198,835,077.75 198,835,077.75 108,835,077.75 108,835,077.75
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 215,503,950.58 221,813,324.60 108,835,077.75 108,835,077.75

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
รำคำทนุ/ รำคำทนุ/

ทนุตดัจ ำหน่ำย มลูคำ่ยติุธรรม ทนุตดัจ ำหน่ำย มลูคำ่ยติุธรรม
เงินลงทนุในหุ้นสำมญั 0.00 98,407,700.00 0.00 98,407,700.00
เงินลงทนุในบริษทับริหำรสินทรัพย์ 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
เงินลงทนุในสญัญำร่วมทนุโครงกำร
อสงัหำริมทรัพย์ 16,668,872.83 0.00 22,978,246.85 0.00

รวม 16,668,872.83 188,407,700.00 22,978,246.85 188,407,700.00
บวก ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุ 0.00 10,427,377.75 0.00 10,427,377.75

รวม 16,668,872.83 198,835,077.75 22,978,246.85 198,835,077.75

เงินลงทนุในสญัญำร่วมทนุโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์
              เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2562 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั ไดร่้วมลงทนุกบับริษทั เอน็ริช วิลลำ จ  ำกดั ในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์ 
       1 โครงกำร โครงกำรมีอำยปุระมำณ  18  เดือน ลกัษณะของผลตอบแทนมีกำรก ำหนดผลตอบแทนขั้นต ่ำ และมีกำรรับประกนั
       กำรขำย และอำยโุครงกำรจำกคู่สญัญำ
              ต่อมำไดมี้กำรแกไ้ขขอ้ตกลงและขยำยระยะเวลำโครงกำร โดยไดรั้บคืนเงินทนุ และผลตอบแทนขั้นต ่ำตำมสญัญำโดยทยอยรับ
       และไดรั้บครบถว้นแลว้ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2565

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                        )
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15. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน (ต่อ)
เงินลงทนุในบริษทับริหำรสินทรัพย์

             เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทนุในหุ้นสำมญั และหุ้นบริุมสิทธิ จ  ำนวน 10 ลำ้นบำท และ 80 ลำ้นบำท
       ตำมล ำดบั  ของบริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือประกอบธุรกิจบริหำรสินทพัย ์ อำยโุครงกำร  5  ปี  และต่ออำยไุดอี้ก  1  ปี  หุ้นบริุมสิทธิ
       เป็นชนิดมีเงินปันผลสะสมร้อยละ   8  ต่อปี   และหุ้นทั้ง  2  ประเภท     มีภำระผกูพนัตำมเง่ือนไขสิทธิกำรเรียกใหข้ำยคืนได้
       ตั้งแต่ปีท่ี 4 นบัจำกวนัเร่ิมลงทนุ  ในรำคำมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไวร้วมผลตอบแทนร้อยละ  15  ต่อปี  หำกส้ินสุดโครงกำรไมมี่กำร
       เรียกใหข้ำยคืน หุ้นบริุมสิทธิจะถูกเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัในรำคำตำมมลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
มลูคำ่ยติุธรรม มลูคำ่ยติุธรรม

เงินลงทนุในหุ้นสำมญั 98,407,700.00 98,407,700.00
บวก ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุ 10,427,377.75 10,427,377.75

รวม 108,835,077.75 108,835,077.75

16. เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
               เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 95,857,699.70 95,857,699.70

               เป็นเงินใหกู้ภ้ำยใตว้งเงินตำมเง่ือนไขในสญัญำเงินกูย้มืจำกผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 โดยไมมี่หลกัประกนั 
      อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี

17.  ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ
              ท่ีดินและตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

( หน่วย : บำท )

31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564
ท่ีดิน 1,110,316,815.98 1,110,316,815.98 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 19,971,926.90 19,971,926.90 
ตน้ทนุกำรกูย้มื 40,465,741.14 40,465,741.14 

รวม 1,170,754,484.02 1,170,754,484.02 

              ท่ีดิน  และตน้ทนุโครงกำรรอกำรพฒันำของ  บริษทั  พรีบิลท ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ำกดั - บริษทัยอ่ย   ถูกน ำไปจดจ ำนอง 
       เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (หมำยเหตุ ขอ้ 23 และ 27 )

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                   )
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งบกำรเงินรวม



18. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
              ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

งบกำรเงินรวม (หน่วย : บำท)
1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 31 ธนัวำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 31 มีนำคม 2565

รำคำทนุ:-
     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 200,161,570.33 0.00 (114,362.36) 25,000.00 200,072,207.97 0.00 0.00 0.00 200,072,207.97
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 113,528,370.01 85,950.00 (597,080.33) 878,206.13 113,895,445.81 108,862.00 0.00 683,880.72 114,688,188.53
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 37,519,426.48 3,861,529.18 (1,882,280.44) 0.00 39,498,675.22 1,152,560.92 (17,000.00) 0.00 40,634,236.14
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 320,971,957.40 8,116,940.19 (10,548,175.57) 1,088,247.39 319,628,969.41 3,046,081.44 (36,654.00) 59,000.00 322,697,396.85
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 21,473,754.73 1,136,703.55 (529,495.22) 0.00 22,080,963.06 1,267,895.06 0.00 0.00 23,348,858.12
     ยำนพำหนะ 31,708,589.51 0.00 0.00 0.00 31,708,589.51 0.00 0.00 0.00 31,708,589.51
     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 41,190,460.68 16,299,100.00 (2,674,337.38) 973,504.69 55,788,727.99 271,000.00 0.00 652,483.67 56,712,211.66
     ส ำนกังำนขำย 14,235,396.47 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47
     สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 602,691.09 4,830,221.67 (56,710.00) (2,964,958.21) 2,411,244.55 920,092.46 0.00 (1,395,364.39) 1,935,972.62

รวม 786,628,201.12 34,330,444.59 (16,402,441.30) 0.00 804,556,204.41 6,766,491.88 (53,654.00) 0.00 811,269,042.29
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:-
     ส่วนปรับปรุง - ท่ีดิน 12,628,626.78 1,004,142.09 (114,360.36) 0.00 13,518,408.51 248,312.75 0.00 0.00 13,766,721.26
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 76,666,393.45 5,660,696.51 (592,601.18) 0.00 81,734,488.78 1,306,224.94 0.00 0.00 83,040,713.72
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 2,012,564.01 245,674.08 0.00 0.00 2,258,238.09 60,577.17 0.00 0.00 2,318,815.26
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 29,556,096.41 4,190,371.72 (1,839,377.84) 0.00 31,907,090.29 989,406.29 (16,999.00) 0.00 32,879,497.58
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 272,217,495.24 16,104,896.88 (9,209,010.33) 0.00 279,113,381.79 3,955,991.43 (26,079.27) 0.00 283,043,293.95
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 16,540,542.60 1,782,092.63 (465,128.44) 0.00 17,857,506.79 453,606.83 0.00 0.00 18,311,113.62
     ยำนพำหนะ 30,711,205.32 316,073.38 0.00 0.00 31,027,278.70 77,912.25 0.00 0.00 31,105,190.95
     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 21,975,273.57 5,743,743.86 (1,317,752.71) 0.00 26,401,264.72 2,015,882.41 0.00 0.00 28,417,147.13
    ส ำนกังำนขำย 8,722,369.97 4,745,850.76 0.00 0.00 13,468,220.73 767,174.74 0.00 0.00 14,235,395.47

รวม 471,030,567.35 39,793,541.91 (13,538,230.86) 0.00 497,285,878.40 9,875,088.81 (43,078.27) 0.00 507,117,888.94
มูลค่ำสุทธิ 315,597,633.77 307,270,326.01 304,151,153.35

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                              )
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18. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (หน่วย : บำท)
1 มกรำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนำคม 2565

รำคำทนุ:-
     ท่ีดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 36,523,145.18 3,354,395.68 (1,881,831.04) 37,995,709.82 1,069,236.48 (17,000.00) 39,047,946.30
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 107,930,077.46 6,090,765.96 (5,705,152.70) 108,315,690.72 2,097,550.67 (36,654.00) 110,376,587.39
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 18,600,427.79 803,897.67 (460,028.86) 18,944,296.60 841,005.36 0.00 19,785,301.96
     ยำนพำหนะ 19,151,460.52 0.00 0.00 19,151,460.52 0.00 0.00 19,151,460.52
     อำคำรชัว่ครำว 28,116,524.79 15,929,400.00 (2,663,095.68) 41,382,829.11 271,000.00 0.00 41,653,829.11

รวม 238,559,382.08 26,178,459.31 (10,710,108.28) 254,027,733.11 4,278,792.51 (53,654.00) 258,252,871.62
คำ่เส่ือมรำคำสะสม:-
     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 9,273,324.97 618,425.49 0.00 9,891,750.46 152,488.48 0.00 10,044,238.94
     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 2,012,564.01 245,674.08 0.00 2,258,238.09 60,577.17 0.00 2,318,815.26
     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 28,995,856.10 3,871,384.42 (1,839,193.26) 31,028,047.26 914,016.25 (16,999.00) 31,925,064.51
     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 91,593,766.48 5,315,828.57 (4,411,737.08) 92,497,857.97 1,341,205.43 (26,079.27) 93,812,984.13
     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 15,443,258.31 1,178,917.78 (437,708.19) 16,184,467.90 286,079.85 0.00 16,470,547.75
     ยำนพำหนะ 19,151,409.52 0.00 0.00 19,151,409.52 0.00 0.00 19,151,409.52
     อำคำรชัว่ครำว 10,584,888.31 5,100,583.99 (1,306,512.01) 14,378,960.29 1,824,999.09 0.00 16,203,959.38

รวม 177,055,067.70 16,330,814.33 (7,995,150.54) 185,390,731.49 4,579,366.27 (43,078.27) 189,927,019.49
มลูคำ่สุทธิ 61,504,314.38 68,637,001.62        68,325,852.13

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                        )
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19.  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

            สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )

ท่ีดิน อำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยำนพำหนะ รวม ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยำนพำหนะ รวม

       รำคำทุน :

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 56,743,094.19 4,253,685.28 54,470,733.18 12,583,028.37 128,050,541.02 49,072,505.68 53,124,503.35 12,583,028.37 114,780,037.40

เพ่ิมข้ึน 29,056,133.62 0.00 17,996,520.19 7,574,714.20 54,627,368.01 16,707,804.19 15,913,525.20 7,574,714.20 40,196,043.59

ลดลง 0.00 0.00 (1,740,696.38) (64,190.87) (1,804,887.25) 0.00 (1,740,696.38) (64,190.87) (1,804,887.25)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 85,799,227.81 4,253,685.28 70,726,556.99 20,093,551.70 180,873,021.78 65,780,309.87 67,297,332.17 20,093,551.70 153,171,193.74

เพ่ิมข้ึน 0.00 0.00 4,926,042.21 1,185,405.18 6,111,447.39 0.00 4,926,042.21 1,185,405.18 6,111,447.39

ลดลง (22,688,961.79) 0.00 (39,194,342.00) (5,416,270.01) (67,299,573.80) (15,018,368.29) (37,848,120.49) (5,416,270.01) (58,282,758.79)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 63,110,266.02 4,253,685.28 36,458,257.20 15,862,686.87 119,684,895.37 50,761,941.58 34,375,253.89 15,862,686.87 100,999,882.34

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 (25,975,726.82) (963,098.52) (31,988,615.93) (6,089,845.38) (65,017,286.65) (22,295,471.83) (31,315,501.01) (6,089,845.38) (59,700,818.22)

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (25,233,630.96) (963,098.52) (25,313,551.04) (5,431,731.95) (56,942,012.47) (21,243,297.48) (24,640,436.12) (5,431,731.95) (51,315,465.55)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (51,209,357.78) (1,926,197.04) (57,302,166.97) (11,521,577.33) (121,959,299.12) (43,538,769.31) (55,955,937.13) (11,521,577.33) (111,016,283.77)

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (5,822,938.20) (240,774.63) (4,238,446.49) (1,228,728.55) (11,530,887.87) (4,793,911.17) (4,064,862.89) (1,228,728.55) (10,087,502.61)

ลดลง 22,688,956.69 0.00 39,177,850.54 5,416,269.69 67,283,076.92 15,018,368.22 37,831,620.70 5,416,269.69 58,266,258.61

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (34,343,339.29) (2,166,971.67) (22,362,762.92) (7,334,036.19) (66,207,110.07) (33,314,312.26) (22,189,179.32) (7,334,036.19) (62,837,527.77)

       มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 58,913,722.66 42,154,909.97

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 53,477,785.30 38,162,354.57

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



20. สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 

             สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

       ราคาทนุ :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 22,697,475.16 15,491,163.84 

ซ้ือเพ่ิม 1,502,090.00 1,445,790.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 24,199,565.16 16,936,953.84 

ซ้ือเพ่ิม 847,920.00 782,980.00 

ตดัจ าหน่าย (1,577,775.00) (1,225,500.00)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 23,469,710.16 16,494,433.84 

       คา่ตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (16,645,647.41) (13,103,349.94)

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,823,262.55) (1,149,665.31)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (18,468,909.96) (14,253,015.25)

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (497,957.97) (341,710.00)

ตดัจ าหน่าย 1,576,132.40 1,225,246.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (17,390,735.53) (13,369,479.25)

       มลูคา่สุทธิตามบญัชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5,730,655.20 2,683,938.59 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 6,078,974.63 3,124,954.59 

       คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 431,770.57 256,196.26 

       คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 497,957.97 341,710.00 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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21. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
     คา่เผ่ือผลขาดทนุทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
           จะเกิดข้ึน - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
           หมนุเวียนอ่ืน 468,275.06 468,275.06 180,275.06 180,275.06
     คา่เผ่ือผลขาดทนุทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
           จะเกิดข้ึน - ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 4,814,473.13 4,814,473.13 4,814,473.13 4,814,473.13
     ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
           ผลประโยชนพ์นกังาน 27,184,760.81 19,995,660.01 21,895,058.05 14,696,863.00
     ประมาณการหน้ีสิน 26,145,249.05 30,990,499.34 25,825,249.05 30,670,499.34
     สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (10,936,078.52) (11,789,060.32) (7,632,470.91) (8,430,981.99)
     หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12,755,342.35 12,940,858.44 8,759,925.52 9,560,685.13
     อ่ืนๆ 16,412,633.29 14,736,282.17 (3,006,005.05) (2,944,685.15)

รวม 76,844,655.17 72,156,987.83 50,836,504.85 48,547,128.52

22. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั
             ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินฝากธนาคาร 6 แห่ง ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี 
      และใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุขอ้ 23 และขอ้  37.1)
23. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
               ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั  มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  6  แห่ง และ  7  แห่ง  
      วงเงินรวม 190 ลา้นบาท และ 220 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงค  ้าประกนัโดย ท่ีดินและตน้ทนุโครงการระหวา่งก่อสร้าง ท่ีดินและตน้ทนุ
      โครงการรอการพฒันา และเงินฝากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุขอ้ 12 ขอ้ 17 และขอ้ 22)
24. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
               ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั  มีวงเงินสินเช่ือกบั ธนาคารพาณิชย ์ 1 แห่ง และ 2 แห่ง 
      ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
อตัราดอกเบ้ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
กูย้มืระยะสั้นท่ี 1 0.00 30.00 2.00 0.00 30,000,000.00
กูย้มืระยะสั้นท่ี 2 500.00 0.00 MLR-margin 351,150,000.00 0.00

รวม 500.00 30.00 351,150,000.00 30,000,000.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                          )
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วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม



24. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

กูย้มืระยะสั้นท่ี 1 0.00 20.00 2.00 0.00 20,000,000.00

กูย้มืระยะสั้นท่ี 2 500.00 0.00 MLR-margin 351,150,000.00 0.00

รวม 500.00 20.00 351,150,000.00 20,000,000.00

               ในระหวา่งงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 วงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ี  2 เป็นการเปล่ียนแปลงสญัญากูย้มืระยะยาว เม่ือครบ

      ก  าหนด (หมายเหตุขอ้ 27) เป็นเงินกูย้มืระยะสั้น ครบก าหนดใน 1 ปี 

25. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

เจา้หน้ีการคา้ 491,223,828.77 437,860,574.35 453,708,815.64 413,263,853.70

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

     ตน้ทนุคา่ก่อสร้างท่ียงัไมเ่รียกช าระ 161,382,340.23 202,690,775.93 190,457,151.74 218,385,882.79

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 161,221,693.64 210,284,816.92 139,309,499.34 190,391,065.33

     ตน้ทนุทางการเงินคา้งจ่าย 91,426.83 242,342.60 0.00 0.00

     เจา้หน้ีกรมสรรพากร 6,614,447.54 15,222,810.91 4,518,625.54 13,960,597.91

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 8,083,139.77 8,330,948.63 6,722,508.41 6,818,846.46

     อ่ืน ๆ 5,027,288.45 4,039,138.71 3,077,062.45 2,101,100.46

รวมเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 342,420,336.46 440,810,833.70 344,084,847.48 431,657,492.95

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 833,644,165.23 878,671,408.05 797,793,663.12 844,921,346.65

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
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26.  หน้ีสินตามสญัญาเช่า

           รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ณ วนัตน้งวด / ปี 64,704,292.19 67,431,992.29 47,803,425.63 59,230,617.30

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด / ปี 6,111,447.39 54,627,368.01 6,111,447.39 40,196,043.59

หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลงในระหวา่งงวด / ปี (16,500.00) (1,804,887.25) (16,500.00) (1,804,887.25)

หกั: จ่ายช าระระหวา่งงวด / ปี (11,463,943.85) (55,550,180.86) (10,098,745.36) (49,818,348.01)

ณ วนัส้ินงวด / ปี 59,335,295.73 64,704,292.19  43,799,627.66 47,803,425.63      

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (32,974,846.23) (36,463,274.04) (26,762,628.56) (30,909,223.84)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 26,360,449.50 28,241,018.15 17,036,999.10 16,894,201.79

           ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ  2564 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14,750,951.01     14,811,439.68  10,087,502.61       13,404,802.95      

ตน้ทุนทางการเงินจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 593,167.89          648,697.16       435,606.90            550,321.90           

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 33,121,082.20     23,971,226.10  32,860,777.20       23,795,385.60 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์

อา้งอิงมีมลูคา่ต  ่า 416,969.75          225,916.90       209,200.00            165,850.00           

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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27. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

               เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

               กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

กูย้มืระยะยาวท่ี 1 0.00 500.00 4.00 0.00 351,150,000.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 2 511.45 511.45 MLR-margin 0.00 0.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 3 270.00 270.00 MLR-margin 126,351,600.00 131,281,600.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 4 304.00 304.00 MLR-margin 138,407,500.00 138,407,500.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 5 1,154.00 1,154.00 MLR-margin 600,000,000.00 600,000,000.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 6 269.00 269.00 MLR-margin 78,890,500.00 78,890,500.00

กูย้มืระยะยาวท่ี 7 322.00 322.00 MLR-margin 69,959,500.00 69,959,500.00

หนงัสือค ้าประกนั 1 65.00 65.00 0.75 0.00 0.00

หนงัสือค ้าประกนั 2 27.00 27.00 0.75 0.00 0.00

หนงัสือค ้าประกนั 3 57.00 57.00 0.50 0.00 0.00

หนงัสือค ้าประกนั 4 66.00 66.00 0.50 0.00 0.00

3,045.45 3,545.45 1,013,609,100.00 1,369,689,100.00

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

กูย้มืระยะยาว 0.00 500.00 4.00 0.00 351,150,000.00

              วงเงินเงินกูย้มืระยะยาว  ค  ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 12)  และค ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทั มีเง่ือนไข

      การช าระ ครบก าหนดช าระภายใน 4 ปี 9 เดือน และ 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนาม และนบัจากวนัท่ีเบิกใช ้และช าระเงินตน้ตามการปลอดจ านอง

      หอ้งชุดในสดัส่วนร้อยละ 75 ของราคาขาย ส าหรับวงเงินกูร้ะยะยาวท่ี 1 จ านวน 500 ลา้นบาท มีเง่ือนไขการช าระภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ี

      เบิกเงินกูแ้ต่ละคราว ซ่ึงไดค้รบก าหนดในไตรมาส 1 ปี 2565 และไดเ้ปล่ียนเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น (หมายเหตุขอ้ 24)

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ



28. ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน

กลุ่มบริษทั   จ่ายคา่ชดเชยผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและบ าเหน็จ    ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรกงาน 

      (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายงุาน และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน

โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ไดแ้ก่   ความเส่ียงของ

      ช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทนุ)

            ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

มลูคา่ปัจจุบนั 139,162,609.47 99,978,300.04 109,475,290.25 73,484,315.00

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจุบนั ของประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน ์ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ

      วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

      ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัตน้งวด / ปี 99,978,300.04 92,891,888.04 73,484,315.00 67,076,807.00 

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 3,664,396.50 10,720,255.00 2,909,737.25 7,669,748.00 

ตน้ทนุบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชนพ์นกังาน
 1,156,119.00 0.00 0.00 0.00 

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

          ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 34,870,193.93 0.00 33,081,238.00 0.00 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (506,400.00) (3,633,843.00) 0.00 (1,262,240.00)

      ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัส้ินงวด / ปี 139,162,609.47 99,978,300.04 109,475,290.25 73,484,315.00 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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28. ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ)
            คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564
ตน้ทนุบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

ผลประโยชนพ์นกังาน
 1,156,119.00 0.00 0.00 0.00 
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 3,091,107.75 2,308,640.25 2,413,207.25 1,649,597.75 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 573,288.75 371,423.50 496,530.00 267,839.25 

รวม 4,820,515.50 2,680,063.75 2,909,737.25 1,917,437.00 

            กลุ่มบริษทั  รับรู้คา่ใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี
( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

ตน้ทนุขายสินคา้ 532,344.50 0.00 0.00 0.00 
ตน้ทนุงานก่อสร้าง 2,256,481.25 1,403,932.25 2,207,059.00 1,403,932.25 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 340,511.75 7,943.50 0.00 0.00 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,691,178.00 1,268,188.00 702,678.25 513,504.75 

รวม 4,820,515.50 2,680,063.75 2,909,737.25 1,917,437.00 

           ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

รวมอยูใ่นก าไรสะสม
ณ วนัตน้งวด / ปี 30,799,736.89 30,799,736.89 16,398,449.00 16,398,449.00 
รับรู้ระหวา่งงวด 34,870,193.93 0.00 33,081,238.00 0.00 
ณ วนัส้ินงวด / ปี 65,669,930.82 30,799,736.89 49,479,687.00 16,398,449.00 

            ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก
( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2565 2564 2565 2564

สมมติฐานทางการเงิน (9,369,856.07) 0.00 (5,569,336.00) 0.00 
สมมติฐานประชากร 29,807,040.00 0.00 25,500,249.00 0.00 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 14,433,010.00 0.00 13,150,325.00 0.00 

รวม 34,870,193.93 0.00 33,081,238.00 0.00 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
                    (                                                                                                                   )
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28. ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ)

            ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 

( ร้อยละ )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564

อตัราคิดลด 0.51 - 3.59 1.19 - 2.52

อตัราเงินเฟ้อ 2.00 2.50

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายเดือน

ส าหรับช่วงอายไุมเ่กิน 30 ปี 7.00 8.00

ส าหรับช่วงอายไุมเ่กิน 30-40 ปี 6.50 7.00

ส าหรับช่วงอายไุมเ่กิน 40 - 55 ปี 6.00 6.00

ส าหรับอาย ุ55 ปีข้ึนไป 5.00 5.00

อตัราการข้ึนเงินเดือนตามช่วงอายพุนกังานรายวนั 3.00 3.00

อตัราการหมนุเวียนพนกังานรายเดือน 0 - 20 0 - 25

อตัราการหมนุเวียนพนกังานรายวนั 0 - 50 0 - 50

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และจากอตัราตารางมรณะไทยปี 2560 ("TMO17")

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุ

      สมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

อตัราคิดลด

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (10,934,493.00) (7,641,108.00) (9,834,398.00) (5,960,818.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 12,548,997.00 8,708,309.00 11,302,909.00 6,816,718.00

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 13,411,272.00 11,409,599.00 12,053,959.00 8,782,312.00

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (11,860,382.00) (10,076,717.00) (10,649,931.00) (7,721,651.00)

อตัราการหมนุของพนกังาน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (8,323,666.00) (12,336,920.00) (6,835,762.00) (9,767,463.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 9,632,702.00 15,611,449.00 7,875,946.00 12,417,965.00

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                   )
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29. รายไดอ่ื้น

               รายไดอ่ื้นส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 7,954.85 0.00 7,954.85 0.00

ก าไรจากการวดัมลูคา่ยติุธรรม 314,280.09 689,840.36 306,599.59 681,225.74

รายไดจ้ากการริบเงินประกนัผลงาน 256,466.64 52,369.11 256,466.64 52,369.11

อ่ืน ๆ 8,300,715.24 1,290,759.41 4,218,876.55 313,592.60

รวม 8,879,416.82 2,032,968.88 4,789,897.63 1,047,187.45

30. ทนุส ารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั  พ.ศ.  2535  ซ่ึงก าหนดใหมี้การจดัสรรก าไรอยา่งนอ้ยร้อยละ  5   ของก าไรสุทธิหกัขาดทนุ

      สะสม   (ถา้มี)   เป็นทนุส ารองจนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนเทา่กบัร้อยละ   10   ของทนุจดทะเบียน   ทนุส ารองน้ีไมอ่าจน าไปจ่ายเป็น

      เงินปันผลได้

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                   )

 - 38 -



31. คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะคา่ใชจ่้าย 

               คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะของคา่ใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

      การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 

                และงานระหวา่งท า(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 11,684,792.23 (4,425,417.49) 0.00 0.00

      การเปล่ียนแปลงในท่ีดินและตน้ทนุโครงการ

               ระหวา่งก่อสร้าง(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (18,755,177.87) (47,165,124.58) 0.00 0.00

      ตน้ทนุการกูย้มื 2,053,673.79 1,217,980.98 0.00 0.00

      สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 4,454,634.70 8,811,212.97 0.00 0.00

      ซ้ือท่ีดินและจ่ายคา่ก่อสร้าง 14,155,874.86 45,947,143.60 0.00 0.00

      คา่วสัดุก่อสร้างใชไ้ปและคา่จา้งผูรั้บเหมาช่วง 729,483,208.24 643,193,869.21 729,483,208.24 643,193,869.21

      วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 58,588,258.74 49,923,563.99 0.00 0.00

      คา่เช่าเคร่ืองมืออุปกรณ์ 32,219,310.99 23,426,272.38 32,219,310.99 23,426,272.38

      คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 212,263,485.93 190,684,308.49 189,994,969.60 169,855,049.45

      คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 10,022,674.25 9,416,435.75 6,377,963.75 6,020,735.75

      คา่ตอบแทนกรรมการ 561,000.00 561,000.00 561,000.00 561,000.00

      คา่เส่ือมราคา 9,875,088.81 10,045,718.80 4,579,366.27 4,091,647.43

      คา่ตดัจ าหน่าย 12,028,842.54 15,243,210.25 10,429,212.61 13,660,999.21

32. สญัญางานระหวา่งก่อสร้าง

            ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญางานระหวา่งก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

      ตน้ทนุการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ย

           ก  าไรหรือขาดทนุท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 13,145,044,468.59 12,021,624,137.18 13,583,096,442.21 12,390,385,024.23 

      จ  านวนเงินทั้งส้ินท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจาก

           ผูจ้า้งส าหรับงานก่อสร้างซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 1,024,382,028.25   1,023,686,276.70   1,137,136,309.21   1,091,199,016.38   

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                   )
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33. กองทนุส ารองเล้ียงชีพ

               กลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มาสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตามพระราชบญัญติั

      กองทนุส ารองเล้ียงชีพ   พ.ศ.  2530    ภายใตก้ารจดัการของบริษทั  หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย  จ  ากดั  (มหาชน)   เป็นผูจ้ดัการ

      กองทนุฯ  ซ่ึงตามระเบียบของกองทนุฯ  พนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุฯ  ในอตัราร้อยละ 2 ของคา่จา้ง  กลุ่มบริษทั จ่ายสมทบ

      ในอตัราร้อยละ 2   โดยมีเง่ือนไขตามอายงุานและผลประโยชนจ์ะจ่ายแก่สมาชิกตามเง่ือนไข เม่ือสมาชิกนั้น ๆ  ครบเกษียณ ตาย หรือ

      ลาออกจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินสมทบเขา้กองทนุเป็นคา่ใชจ่้าย ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 1,572,118.30          1,513,812.97          1,309,975.00          1,277,416.00          

34. คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

              คา่ตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของกลุ่มบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 

      จ  ากดั โดยไมร่วมเงินเดือน และประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ ในฐานะผูบ้ริหาร

              กลุ่มบริษทั    มีคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน  คา่ตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร ตามนิยามในประกาศ

      ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่   ผูจ้ดัการ   หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก

      ต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ี 4 ทกุราย 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

                    (                                                                                                                   )
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35. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน

35.1  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจบนส่วนงำนหลกัคือกำรรับเหมำก่อสร้ำง  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั   ขำยพ้ืนคอนกรีตอดัแรง บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ำกดั   ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืน  และบริษทั พรีบิลท ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ขอ้มูลทำงกำรเงิน 

          จ  าแนกตามส่วนงาน  ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  มีดงัต่อไปน้ี 

          ( หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

ส ำหรับงวด 3 เดือน

อ่ืนๆ

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

        รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง และขำย 1,072,402,224.93 982,086,736.47 133,636,013.97 99,438,458.85 156,069,718.32 52,041,281.10 0.00 0.00 (85,115,587.51) (57,240,616.50) 1,276,992,369.71 1,076,325,859.92

        ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง และขำย (972,289,622.42) (886,418,537.04) (106,007,681.26) (77,649,680.51) (114,772,546.48) (38,095,358.63) 0.00 0.00 90,395,705.92 57,784,711.17 (1,102,674,144.24) (944,378,865.01)

        ก  ำไรขั้นตน้ 100,112,602.51 95,668,199.43 27,628,332.71 21,788,778.34 41,297,171.84 13,945,922.47 0.00 0.00 174,318,225.47 131,946,994.91

        รำยไดอ่ื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,879,416.82 2,024,354.26 8,614.62 8,879,416.82 2,032,968.88

        ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (2,068,543.83) (1,975,764.76) (13,547,843.13) (7,170,440.46) 0.00 0.00 (15,616,386.96) (9,146,205.22)

        ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (31,302,255.84) (25,659,306.51) (12,344,476.90) (10,312,666.88) (4,047,045.41) (4,487,900.53) (21,200.00) (21,415.00) (86,800.00) 362,189.82 (47,801,778.15) (40,119,099.10)

        ค่ำตอบแทนกรรมกำร (561,000.00) (561,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (561,000.00) (561,000.00)

        หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (6,919,466.72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,919,466.72)

        รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,563,472.20 12,675,370.40 (23,022,469.68) (9,902,876.75) 2,541,002.52 2,772,493.65

        ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,478,511.22) (5,581,554.77) (226,379.00) (115,448.18) (9,408,893.73) (9,613,532.62) (13,686,719.54) 0.00 16,877,765.12 3,005,782.16 (9,922,738.37) (12,304,753.41)

        ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (881,933.29) 3,555,349.32 (881,933.29) 3,555,349.32

รวมค่ำใชจ่้ำย (35,341,767.06) (38,721,328.00) (14,639,399.73) (12,403,879.82) (27,003,782.27) (21,271,873.61) 11,855,552.66 14,678,309.66 (72,242,834.25) (62,722,681.48)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 64,770,835.45 56,946,871.43 12,988,932.98 9,384,898.52 14,293,389.57 (7,325,951.14) 20,734,969.48 16,702,663.92 110,954,808.04 71,257,282.31

        รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ (16,894,848.21) (13,505,031.62) (3,257,201.66) (1,991,651.49) (3,111,039.37) 1,274,001.74 160,465.28 624,721.55 (23,102,623.96) (13,597,959.82)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 47,875,987.24 43,441,839.81 9,731,731.32 7,393,247.03 11,182,350.20 (6,051,949.40) 20,895,434.76 17,327,385.47 87,852,184.08 57,659,322.49

35.2  ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน เน่ืองจำกบริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียว ดงันั้นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินน้ี 

35.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ .

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 5 รำย และ 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 828.32 ลำ้นบำท และ  625.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำจำกส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

(ลงช่ือ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                                                         )
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ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง ส่วนงำนขำยพ้ืนคอนกรีต ส่วนงำนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรตดับญัชี รวม



36. ภำษีเงินได้

      36.1  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ สรุปไดด้งัน้ี

                ( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั:

     ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 20,816,252.51 17,401,403.40 12,567,976.94 15,292,132.45

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด

        ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั

         รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,286,371.45 (3,803,443.58) 4,326,871.27 (1,787,100.83)

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 23,102,623.96 13,597,959.82 16,894,848.21 13,505,031.62

               จ  ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

      31 มีนำคม 2565 และ 2564  สรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

     ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม

     หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 6,974,038.79 0.00 6,616,247.60 0.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )
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36. ภำษีเงินได ้(ต่อ)

      36.2  รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้ส ำหรับงวด 3 เดือน 

                 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2565 2564 2565 2564

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ 110,954,808.04    71,257,282.31      85,086,659.45      70,607,388.80      

อตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้

     คูณอตัรำภำษี 22,190,961.61 14,251,456.46 17,017,331.89 14,121,477.76

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ :

     คำ่ใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัภำษี

            และรำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (1,374,709.10) 3,149,946.94 (4,449,354.95) 1,170,654.69

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร

            เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

            กำรกลบัรำยกำร 2,286,371.45 (3,803,443.58) 4,326,871.27 (1,787,100.83)

รวม 911,662.35 (653,496.64) (122,483.68) (616,446.14)

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 23,102,623.96 13,597,959.82 16,894,848.21 13,505,031.62

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 21 19 20 19 

37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน

      37.1  ณ  วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  บริษทัฯ   มีภำระหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน จำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำ

              ประกนัใหก้บับริษทัอ่ืน เพ่ือค  ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำมสญัญำก่อสร้ำง     และกำรจ่ำยช ำระหน้ี   วงเงินรวม 6,887.51 ลำ้นบำท 

              และ 6,888.20 ลำ้นบำท ใชไ้ปจ ำนวน 1,966.39 ลำ้นบำท และ 1,907.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ภำระหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน  ค  ้ำประกนั

              โดยกำรจ ำน ำเงินฝำกธนำคำร (หมำยเหตุ 22)

      37.2  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรออกเช็คเพ่ือเป็นประกนัเงินรับล่วงหนำ้ตำม

              สญัญำก่อสร้ำงและ กำรปฏิบติัตำมสญัญำก่อสร้ำง  และเงินประกนัผลงำน  จ  ำนวน 727.40 ลำ้นบำท  และ  727.38  ลำ้นบำท

              ตำมล ำดบั 

      37.3 ณ  วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทั  พรีบิลท ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ำกดั    มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระ

              คำ่ท่ีดินตำมขอ้ตกลงและสญัญำในส่วนท่ีเหลืออีก 92.64 ลำ้นบำท และ 64.30  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )
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37. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน (ต่อ)

      37.4 ณ  วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทั  พรีบิลท ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ำกดั    มีภำระผกูพนัวำ่จำ้งกบัผูรั้บเหมำ

              ก่อสร้ำงโครงกำรท่ีท ำสญัญำแลว้ จ  ำนวน 86.76 ลำ้นบำท และ 70.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

      37.5  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  บริษทั  พรีบิลท ์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ำกดั   มีภำระผกูพนัตำมสญัญำคำ่จำ้ง

              บริหำรงำนสญัญำมีอำย ุ1 ปี โดยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยคำ่จำ้งบริหำรงำนในอนำคต จ ำนวน 4.17 ลำ้นบำท และ 1.50 ลำ้นบำท

              ตำมล ำดบั

      37.6  เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562  บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้องผูรั้บเหมำรำยหน่ึงกบัพวกละเมิดผิดสญัญำ  เรียกคำ่เสียหำย จ ำนวนทนุทรัพย ์

               12,092,412.00 บำท ต่อศำลจงัหวดัธญับรีุ คดีอยูร่ะหวำ่งยื่นอุทธรณ์ และต่อมำเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 และ เม่ือ 21 กนัยำยน 

               2563 ผูรั้บเหมำรำยดงักล่ำวไดฟ้้องร้องบริษทัฯ ต่อศำลจงัหวดันนทบรีุ ฐำนควำมผิด ผิดสญัญำจำ้งท ำของใหช้ ำระเงิน

               คำ่จำ้ง และเรียกใหช้ ำระเงินประกนัผลงำนคืน    จ  ำนวนทนุทรัพย ์ 32,036,433.76  บำท  และ   8,317,803.14  บำท  ตำมล ำดบั 

                คดีดงักล่ำวอยูใ่นขั้นตอนกำรนดัสืบพยำน และอยูร่ะหวำ่งยื่นอุทธรณ์ ตำมล ำดบั

38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

      38.1  นโยบำยกำรบญัชี

               รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั      วิธีกำรท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้ กำรวดัมลูคำ่ และคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบั

      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 4

      38.2  ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ

               กลุ่มบริษทั มีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจกำร อยำ่งไรกต็ำม หำกมีลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่

      อำจจะมีปัญหำดำ้นกำรช ำระเงิน     ผูบ้ริหำรของกิจกำรมีนโยบำยท่ีจะบนัทึกผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใหเ้พียงพอ

      กบัโอกำสท่ีจะเกิดควำมสูญเสียดงักล่ำว

      38.3  ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ

              ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ เกิดจำกกำรท่ีคู่สญัญำไมป่ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย

      แก่กลุ่มบริษทั    กลุ่มบริษทั  มีนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกคำ้เรียกเกบ็เงินล่วงหนำ้

      ก่อนเร่ิมด ำเนินงำนและเรียกเกบ็เงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ      ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำม

      บญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  ถือเป็นมลูคำ่สูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไมป่ฏิบติั

      ตำมสญัญำ

     38.4  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย

              ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย   เกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป     ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหำยแก่กลุ่มบริษทัในปี

     ปัจจุบนัและปีต่อ ๆ ไป กลุ่มบริษทั มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกสญัญำบำงส่วน จะก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 

     และแลว้แต่ผูใ้หกู้แ้ละผูกู้จ้ะตกลงกนั ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
     ( หน่วย : บำท )
     งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

อตัรำดอกเบ้ียปรับ อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ข้ึนลงตำมรำคำตลำด คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย รวม ร้อยละ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 553,452,356.99 13,826,704.04 16,760,000.00 584,039,061.03 0.10 - 0.25
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 7,458,869.44 262,326,191.16 269,785,060.60 0.20 - 1.45
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 548,948,319.90 548,948,319.90 0.00 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 0.00 0.00 519,334,701.60 519,334,701.60 0.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 31,000,000.00 137,640,000.00 0.00 168,640,000.00 4.00 - 4.30
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 215,503,950.58 215,503,950.58 0.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 22 0.00 163,741,749.94 0.00 163,741,749.94 0.20 - 1.45
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน
ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 351,150,000.00 0.00 0.00 351,150,000.00 (MLR-margin)
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 0.00 833,644,165.23 833,644,165.23 0.00 
     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 0.00 274,030,276.29 274,030,276.29 0.00 
     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 1,013,609,100.00 0.00 0.00 1,013,609,100.00 (MLR-margin)
     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 59,335,295.73 0.00 59,335,295.73 4.00 

( หน่วย : บำท )
     งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อตัรำดอกเบ้ียปรับ อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ข้ึนลงตำมรำคำตลำด คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย รวม ร้อยละ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 665,994,881.23 13,814,688.43 225,000.00 680,034,569.66 0.10 - 0.25
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 41,594,890.77 262,011,911.07 303,606,801.84 0.20 - 1.45
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 616,989,865.58 616,989,865.58 0.00 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 0.00 0.00 493,843,665.51 493,843,665.51 0.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 31,000,000.00 133,640,000.00 0.00 164,640,000.00 MLR, 4.275
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 221,813,324.60 221,813,324.60 0.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 22 20,000,000.00 170,155,560.30 0.00 190,155,560.30 0.20 - 1.45
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน
ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 5.50 

หน้ีสินทำงกำรเงิน
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 (MLR-margin), 2
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 0.00 878,671,408.05 878,671,408.05 0.00 
     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 0.00 256,412,761.80 256,412,761.80 0.00 
     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 1,018,539,100.00 351,150,000.00 0.00 1,369,689,100.00 (MLR-margin), 4
     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 64,704,292.19 0.00 64,704,292.19 4.00 

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                                       (                                                                                                                   )
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รำยกำร

รำยกำร



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

     ( หน่วย : บำท )

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

อตัรำดอกเบ้ียปรับ อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย

หมำยเหตุ ข้ึนลงตำมรำคำตลำด คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย รวม ร้อยละ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 226,282,515.02 13,826,704.04 1,145,000.00 241,254,219.06 0.10 - 0.25

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 7,458,869.44 255,915,360.82 263,374,230.26 0.20 - 1.45

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 614,842,118.84 614,842,118.84 0.00 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 0.00 0.00 528,382,315.57 528,382,315.57 0.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 31,000,000.00 1,387,681,287.64 0.00 1,418,681,287.64 4.00 - 4.30

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75 0.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 22 0.00 163,741,749.94 0.00 163,741,749.94 0.20 - 1.45

หน้ีสินทำงกำรเงิน

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 351,150,000.00 0.00 0.00 351,150,000.00 MLR

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 0.00 797,793,663.12 797,793,663.12 0.00 

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 0.00 267,751,144.90 267,751,144.90 0.00 

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 43,799,627.66 0.00 43,799,627.66 4.00 

     ( หน่วย : บำท )

     งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

อตัรำดอกเบ้ียปรับ อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี อตัรำดอกเบ้ีย

หมำยเหตุ ข้ึนลงตำมรำคำตลำด คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย รวม ร้อยละ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 379,443,290.01 13,814,688.43 0.00 393,257,978.44 0.10 - 0.25

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 7 0.00 41,594,890.77 255,608,761.23 297,203,652.00 0.20 - 1.45

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 659,872,756.87 659,872,756.87 0.00 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 9 0.00 0.00 498,373,501.35 498,373,501.35 0.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 31,000,000.00 1,387,681,287.64 0.00 1,418,681,287.64 MLR, 4.00

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75 0.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 0.00 95,857,699.70 0.00 95,857,699.70 6.00 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 22 20,000,000.00 170,155,560.30 0.00 190,155,560.30 0.20 - 1.45

หน้ีสินทำงกำรเงิน

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.00 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 0.00 844,921,346.65 844,921,346.65 0.00 

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 0.00 250,743,422.30 250,743,422.30 0.00 

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 0.00 351,150,000.00 0.00 351,150,000.00 4.00 

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 47,803,425.63 0.00 47,803,425.63 4.00 

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                                       (                                                                                                                   )
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รำยกำร

รำยกำร



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

     38.5  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

              กลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกไม่มีรำยกำรลูกหน้ีและเจำ้หน้ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ

     38.6  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

          กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง   โดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

     และเพ่ือท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

          รายละเอียดการครบก าหนดช าระของ หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงคิดจาก

     กระแสเงินสดท่ียงัไม่คิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 351,150,000.00 0.00 351,150,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 833,644,165.23 0.00 833,644,165.23

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 274,030,276.29 0.00 274,030,276.29

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 0.00 0.00 1,013,609,100.00 1,013,609,100.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 32,974,846.23 26,360,449.50 59,335,295.73

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 1,491,799,287.75 1,039,969,549.50 2,531,768,837.25

( หน่วย : บำท )

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 351,150,000.00 0.00 351,150,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 797,793,663.12 0.00 797,793,663.12

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 267,751,144.90 0.00 267,751,144.90

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 26,762,628.56 17,036,999.10 43,799,627.66

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 1,443,457,436.58 17,036,999.10 1,460,494,435.68

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                       (                                                                                                                   )
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38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

( หน่วย : บำท )

หมายเหตุ เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 878,671,408.05 0.00 878,671,408.05

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 256,412,761.80 0.00 256,412,761.80

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 0.00 0.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 36,463,274.04 28,241,018.15 64,704,292.19

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 1,201,547,443.89 1,397,930,118.15 2,599,477,562.04

( หน่วย : บำท )

หมายเหตุ เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 24 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25 0.00 844,921,346.65 0.00 844,921,346.65

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 250,743,422.30 0.00 250,743,422.30

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27 0.00 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 26 0.00 30,909,223.84 16,894,201.79 47,803,425.63

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 1,146,573,992.79 368,044,201.79 1,514,618,194.58

     38.7  รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

              สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และ

     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน    ประกอบดว้ย  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และ

    เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

              รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรม นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรเช่ือวำ่กลุ่มบริษทั  ไม่มีควำมเส่ียงจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

    ท่ีมีนยัส าคญั

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                       (                                                                                                                   )
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

     มูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รำคำทุน

ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 584,039,061.03 584,039,061.03 584,039,061.03

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 262,326,191.16 7,458,869.44 269,785,060.60 269,785,060.60

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 548,948,319.90 548,948,319.90 548,948,319.90

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 168,640,000.00 168,640,000.00 168,640,000.00

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 519,334,701.60 519,334,701.60 519,334,701.60

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 198,835,077.75 16,668,872.83 215,503,950.58 215,503,950.58

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 0.00 163,741,749.94 163,741,749.94 163,741,749.94

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 461,161,268.91 2,104,889,274.44 2,566,050,543.35 2,566,050,543.35

หนีสิ้นทางการเงนิ 

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 833,644,165.23 833,644,165.23 833,644,165.23

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 274,030,276.29 274,030,276.29 274,030,276.29

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 1,013,609,100.00 1,013,609,100.00 1,013,609,100.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 0.00 59,335,295.73 59,335,295.73 59,335,295.73

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 2,531,768,837.25 2,531,768,837.25 2,531,768,837.25

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รำคำทุน

ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 680,034,569.66 680,034,569.66 680,034,569.66

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 262,011,911.07 41,594,890.77 303,606,801.84 303,606,801.84

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 616,989,865.58 616,989,865.58 616,989,865.58

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 164,640,000.00 164,640,000.00 164,640,000.00

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 493,843,665.51 493,843,665.51 493,843,665.51

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 198,835,077.75 22,978,246.85 221,813,324.60 221,813,324.60

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                       (                                                                                                                   )

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565
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มูลค่ำตำมบญัชี
มูลค่ำยติุธรรม

รวม

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

มูลค่ำตำมบญัชี
มูลค่ำยติุธรรม

รวม



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รำคำทุน

ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ (ต่อ)

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 0.00 190,155,560.30 190,155,560.30 190,155,560.30

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 460,846,988.82 2,306,294,498.37 2,767,141,487.19 2,767,141,487.19

หนีสิ้นทางการเงนิ 

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 878,671,408.05 878,671,408.05 878,671,408.05

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 256,412,761.80 256,412,761.80 256,412,761.80

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00 1,369,689,100.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 0.00 64,704,292.19 64,704,292.19 64,704,292.19
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 2,599,477,562.04 2,599,477,562.04 2,599,477,562.04

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รำคำทุน

ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 241,254,219.06 241,254,219.06 241,254,219.06

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 255,915,360.82 7,458,869.44 263,374,230.26 263,374,230.26

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 614,842,118.84 614,842,118.84 614,842,118.84

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 528,382,315.57 528,382,315.57 528,382,315.57

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 108,835,077.75 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 0.00 163,741,749.94 163,741,749.94 163,741,749.94
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 364,750,438.57 3,070,218,260.19 3,434,968,698.76 3,434,968,698.76

หนีสิ้นทางการเงนิ

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 797,793,663.12 797,793,663.12 797,793,663.12

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 267,751,144.90 267,751,144.90 267,751,144.90

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 0.00 43,799,627.66 43,799,627.66 43,799,627.66
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 1,460,494,435.68 1,460,494,435.68 1,460,494,435.68

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                       (                                                                                                                   )
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มูลค่ำตำมบญัชี
มูลค่ำยติุธรรม

รวม
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มูลค่ำตำมบญัชี
มูลค่ำยติุธรรม

รวม



38. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รำคำทุน

ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 393,257,978.44 393,257,978.44 393,257,978.44

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 255,608,761.23 41,594,890.77 297,203,652.00 297,203,652.00

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 659,872,756.87 659,872,756.87 659,872,756.87

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64 1,418,681,287.64

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 498,373,501.35 498,373,501.35 498,373,501.35

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 108,835,077.75 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 95,857,699.70 95,857,699.70 95,857,699.70

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผูกพนั 0.00 190,155,560.30 190,155,560.30 190,155,560.30

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 364,443,838.98 3,297,793,675.07 3,662,237,514.05 3,662,237,514.05

หนีสิ้นทางการเงนิ 

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 844,921,346.65 844,921,346.65 844,921,346.65

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 0.00 250,743,422.30 250,743,422.30 250,743,422.30

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 351,150,000.00 351,150,000.00 351,150,000.00

     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 0.00 47,803,425.63 47,803,425.63 47,803,425.63

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 1,514,618,194.58 1,514,618,194.58 1,514,618,194.58

     กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

           มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนค านวณโดยประเมินและพิจารณาจากการ เปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงินและ

    ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุน รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปไดว้า่ ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมและ  โดยใชเ้ทคนิค

    การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและวิธีในการประเมินมูลค่ายติุธรรมอ่ืน

          ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

                          (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                       (                                                                                                                   )

มูลค่ำตำมบญัชี
มูลค่ำยติุธรรม

รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564



39. กำรบริหำรจดักำรทนุ
              วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองและ
       กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทนุท่ีเหมำะสม
              ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุสรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุ 1.59 1.68 1.14 1.20

40. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน
               ตำมมติท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจ ำปี 2565  เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2565  มีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลโดย
      จดัสรรจำกผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564  ในอตัรำหุ้นละ  0.40  บำทต่อหุ้น  เป็นจ ำนวนเงิน  123.47 
      ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยภำยในวนัท่ี  20 พฤษภำคม 2565
41. กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม
               ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม
       ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะดงัน้ี

(หน่วย: บำท)
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

      งบกำรเงินรวม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 262,326,191.16 0.00 262,326,191.16
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 198,835,077.75 198,835,077.75

รวม 0.00 262,326,191.16 198,835,077.75 461,161,268.91

(หน่วย: บำท)
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 255,915,360.82 0.00 255,915,360.82
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 108,835,077.75 108,835,077.75

รวม 0.00 255,915,360.82 108,835,077.75 364,750,438.57

               ในระหวำ่งงวด ไมมี่กำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม
42. กำรอนุมติังบกำรเงิน
               งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2565

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )
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