รายงานประจํําป ตุุลาคม 2562 - กัันยายน 2563

จุุดประกายความเติิบโตไม่่หยุุดยั้้�ง
ปีีงบประมาณ 2563 นัับเป็็นปีีสุุดท้้ายของแผนธุุรกิิจ 5 ปีีของบริิษััท แผ่่นดิินทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) โดยตั้้�งแต่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างบริิษััทฯ และมีีคณะผู้้�บริิหารชุุดใหม่่เข้้ามาทำำ�งานอย่่างเต็็มตััวในปีี 2556
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ดิิ น หน้้ า สร้้ า งความสำำ� เร็็ จ ในหลากมิิ ติิ เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพของบริิ ษัั ท
ทั้้�งขีีดความสามารถในการแข่่งขััน ความเข้้มแข็็งทางการเงิิน ขนาดของสิินทรัพั ย์์ที่่เ� ติิบโต
อย่่างก้้าวกระโดด และพลิิกฟื้้�นผลประกอบการจากขาดทุุนเป็็นกำำ�ไรได้้อย่่างต่่อเนื่่อง
สำำ�หรัับสิ่่�งที่่�เป็็นเครื่่องพิิสููจน์์ศัักยภาพและความเติิบโตของบริิษััทฯ คืือ การก้้าวขึ้้�น
เป็็ น บริิ ษัั ทพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ อัั นดัั บ 5 ของประเทศในเชิิ ง ของรายได้้
ตามเป้้าหมายของแผนธุุรกิิจที่่�ตั้้�งไว้้ หลัังจากบรรลุุพัันธกิิจดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทฯ
ยัังคงมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้าในการพััฒนาความเติิบโตผ่่านความร่่วมมืือกัับกลุ่่�มเฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้� ประเทศไทย เพื่่อยกระดัับศัักยภาพและสร้้างผลประโยชน์์สููงสุุด
แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ต่่อไป

สารบััญ
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3 ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่น

40 คำำ�วิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ

4 ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

41 โครงสร้้างการถืือหุ้้�น

6 คณะกรรมการบริิษััท

42 นโยบายจ่่ายเงิินปัันผล

8 สารจากประธานอำำ�นวยการ

43 โครงสร้้างองค์์กร

10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

44 โครงสร้้างการจััดการ

13 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

51 คณะกรรมการบริิษััทและคณะผู้้�บริิหาร

19 โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท

68 รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน

20 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

69 งบการเงิิน

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่น
ข้้อมููลทั่่�วไป
ชื่่�อบริิษััท
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์
ประเภทธุุรกิิจ
เลขทะเบีียนบริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว
จำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียน
(หุ้้�นสามััญ)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
(หุ้้�นสามััญ)
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์

บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
GOLD
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
0107537002273
11,037,670,000.00 บาท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
11,037,670,000.00 บาท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
2,323,720,000 หุ้้�น
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
2,323,720,000 หุ้้�น

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

4.75 บาท
944 มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 20
ถนนพระราม 4 แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
0 2483 0000
www.goldenland.co.th

ชื่่อ สถานที่่�ตั้้�งของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่นๆ
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ : 0 2009 9000
โทรสาร	 : 0 2009 9991
	ศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ : 0 2009 9999
เว็็บไซต์์ : www.set.or.th/tsd
ผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
	ชั้้�น 48 - 50 อาคารเอ็็มไพร์์ ทาวเวอร์์ เลขที่่� 1 ถนนสาทรใต้้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
โทรศััพท์์ : 0 2677 2000
โทรสาร	 : 0 2677 2222
โดย นางวิิไล บููรณกิิตติิโสภณ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3920
นายทะเบีียน
(หุ้้�นสามััญ)

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษััทที่่�แสดงไว้้ใน www.sec.or.th
หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.goldenland.co.th
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
30 กัันยายน 2563

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
30 กัันยายน 2562

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
30 กัันยายน 2561

ผลการดำำ�เนิินงาน (ล้้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

14,648

15,553

14,041

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

971

954

933

รายได้จากธุรกิจโรงแรม

331

566

551

รายได้รวม

16,360

17,415

15,761

ค่าใช้จ่ายรวม

13,996

14,627

13,164

ก�ำไรสุทธิ

1,599

2,180

2,101

กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

1,622

2,190

2,110

0.70

0.94

0.91

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น - ธุุรกิิจขายอสัังหาริิมทรััพย์์ (%)

30.1%

32.5%

32.4%

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น - ธุุรกิิจให้้เช่่าและบริิการ (%)

44.3%

43.8%

40.8%

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น - ธุุรกิิจโรงแรม (%)

10.1%

30.9%

31.5%

9.8%

12.5%

13.3%

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
อััตราส่่วนทางการเงิิน

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

30 กัันยายน 2563

30 กัันยายน 2562

30 กัันยายน 2561

ฐานะการเงิิน (ล้้านบาท)
สินทรัพย์รวม

46,976

47,198

39,202

หนี้สินรวม

29,502

30,207

23,312

ทุนจดทะเบียน

11,038

11,038

11,038

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระ

11,038

11,038

11,038

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

17,806

17,299

16,188

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

7.66

7.44

6.97

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

4.75

4.75

4.75

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

3.4%

5.0%

7.8%

อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%)

9.1%

12.7%

13.7%

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.69

1.78

1.47

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น (บาท)

อััตราส่่วนทางการเงิิน
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30 กัันยายน 2563  

ล้้านบาท
600
500
400
300
200
100
0

ล้้านบาท
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

14,648

หนี้้�สิินรวม

15,553

14,041

551

331

2563
2562
2561

2563
2562
2561

ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระ

ล้้านบาท
1,200
1,000
800
600
400
200
0

ล้้านบาท
20,000
15,000

971

30 กัันยายน 2561

954

16,188

17,299

17,806

11,038

11,038

11,038

11,038

ทุุนจดทะเบีียน

รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์

566

11,038

11,038

23,312

30,207

29,502

สิินทรััพย์์รวม

ล้้านบาท
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

30 กัันยายน 2562  

39,202

47,198

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

46,976

หน่่วย : ล้้านบาท

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

933

2563
2562
2561

รายได้้จากการให้้เช่่าและบริิการ

16,360

17,415

15,761

10,000

2563
2562
2561

5,000
0

รายได้้จากธุุรกิิจโรงแรม

13,996

14,627

ค่่าใช้้จ่่ายรวม

13,164

2563
2562
2561

ล้้านบาท
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

รายได้้รวม

2,180
1,599

2,101

2563
2562
2561

กำำ�ไรสุุทธิิ
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คณะกรรมการบริิษััท

A

B

C

D

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

A	นายวัันชััย	ศารทููลทััต	ประธานกรรมการ
B	นายปณต	สิิริิวััฒนภัักดีี	
รองประธานกรรมการ
C	นายฐาปน	สิิริิวััฒนภัักดีี	กรรมการ*
D	นายโชติิพััฒน	พีีชานนท	กรรมการ
E	นายสิิทธิิชััย	ชััยเกรีียงไกร	กรรมการ
F	นายอุุดม	พััวสกุุล	กรรมการ
G	นายธนพล	ศิิริิธนชััย	กรรมการ

F	นายอุุดม	พััวสกุุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
A	นายวัันชััย	ศารทููลทััต	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
A	นายวัันชััย	ศารทููลทััต	ประธานกรรมการ
				กำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
G	นายธนพล	ศิิริิธนชััย	กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

*หมายเหตุุ: นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี ได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

E

F

G

H

I

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

B	นายปณต	สิิริิวััฒนภัักดีี	ประธานกรรมการบริิหาร
E	นายสิิทธิิชััย	ชััยเกรีียงไกร	กรรมการบริิหาร
G	นายธนพล	ศิิริิธนชััย	กรรมการบริิหาร
H	นายแสนผิิน	 สุุขีี 	กรรมการบริิหาร
I	นายสมบููรณ์์ วศิินชััชวาล	กรรมการบริิหาร

A	นายวัันชััย	ศารทููลทััต	ประธานกรรมการ
				พิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา
B	นายปณต	สิิริิวััฒนภัักดีี	กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
				
และสรรหา
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สารจากประธานอำำ�นวยการ

(นายธนพล ศิิริิธนชััย)
ประธานอำำ�นวยการ
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ปีีงบประมาณ 2563 ถืือเป็็นปีีที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับบริิษััท
แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่� ต้้ อ งเผชิิ ญ สภาพความท้้ า ทายทางเศรษฐกิิ จอัั น เกิิ ดจาก
โรคระบาดโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อทุุกภาคส่่วนอย่่างรุุนแรง
แต่่ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและกลยุุทธ์์การบริิหารที่่�เหมาะสม ส่่งผลให้้
การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง คงสามารถเดิิ น หน้้ าต่่ อ ไปได้้
ก่่ อ นที่่� ใ นปีี ง บประมาณ 2564 บริิ ษัั ท ฯ จะเข้้ า เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ของบริิษัทั เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
ด้้วยเสถีียรภาพทางการเงิินที่่�เข้้มแข็็งและองค์์ความรู้้�
ด้้านการจััดการบริิหารสิินทรััพย์์ซึ่ง่� ได้้จากการผสานความร่่วมมืือ
กัับกลุ่่�มเฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีศัักยภาพเพิ่่�มขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจรวมถึึงศัักยภาพในการ
รัับมืือกัับสภาพเศรษฐกิิจที่่มีี� ความผัันผวนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยตลอด 8 ปีีนัับตั้้�งแต่่การปรัับโครงสร้้างการบริิหาร
ผมขอขอบคุุณความทุ่่�มเทในการทำำ� งานและความไว้้ ว างใจ
ของทุุกคน ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นผู้้�บริิหาร พนัักงาน และทุุกส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ที่่�ล้ว้ นเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ สามารถสร้้างปรากฏการณ์์
ทางธุุรกิิจอย่่างมากมาย ซึ่่ง� หากนัับจากปีีแรกที่่�คณะผู้้�บริิหารชุุดนี้้�
เข้้ามา บริิษััทฯ เริ่่�มต้้นจากการขาดทุุน จากจำำ�นวนพนัักงาน
ที่่� มีี ไม่่ ถึึ งร้้ อ ยคน จากบริิ ษัั ท ที่่� ยัั ง ไม่่ เ ป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก ถึึงวัั น นี้้� เ รา
กลายเป็็นแบรนด์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับและไว้้วางใจจากผู้้�บริิโภค
อย่่างกว้้างขวาง ไม่่ว่่าจะเป็็นผลิิตภััณฑ์์เชิิงที่่�อยู่่�อาศััย อาคาร
สำำ�นัักงาน และโครงการมิิกซ์์ยููส เราสามารถก้้าวขึ้้�นสู่่�การเป็็น
บริิ ษัั ทพัั ฒ นาอสัั ง หาริิ ม ทรัั พย์์ อัั น ดัั บที่่� 5 ของประเทศในเชิิง
ของรายได้้อย่่างภาคภููมิิตามพัันธกิิจที่่�ตั้้�งไว้้
ในฐานะประธานอำำ�นวยการ ผมขอขอบคุุณผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่ ายที่่� สนัั บ สนุุนการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท แผ่่ น ดิิ น ทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ด้้วยดีีตลอดมา
รวมถึึงขอบคุุณพนัักงานที่่�สามารถยืืนหยััดและรัักษาเสถีียรภาพ
ของบริิษััทฯ ท่่ามกลางสถานการณ์์เศรษฐกิิจที่่�มีีความท้้าทาย
อย่่างมากตลอดปีี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้ น ท์์ จำำ� กัั ด (มหาชน) (“บริิ ษัั ท ฯ”) เป็็ น ผู้้�แต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 2 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านบััญชีี
ด้้านการเงิิน ด้้านกฎหมาย ด้้านการบริิหารธุุรกิิจ และด้้านบริิหาร
องค์์กร จึึงมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�สอบทาน
ความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ของรายงานทางการเงิิ น ตามข้้ อ กำำ� หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย (ตลท.)
ประกอบด้้วยนายอุุดม พััวสกุุล เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และนายวัันชััย ศารทููลทััต เป็็นกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2563 (1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัั นยายน 2563)
คณะกรรมการตรวจสอบดำำ�เนิินการจััดการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น
4 ครั้้�ง โดยมีีวััตถุุประสงค์์มุ่่�งเน้้นไปที่่�การสอบทานความเพีียงพอ
และความมีีประสิิ ท ธิิ ภา พของระบบการควบคุุมภายใน
ประสิิ ท ธิิ ผ ลของการดำำ� เนิิ น งานและการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ความน่่าเชื่่อ� ถืือของรายงานทางการเงิินและการบริิหาร การปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการดููแลรัักษา
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ในเครืือ ทั้้�งนี้้� มีีกรรมการตรวจสอบ
เข้้าร่่วมประชุุม ดัังนี้้�

(นายอุุดม พััวสกุุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายนาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอุุดม พััวสกุุล
นายวัันชััย ศารทููลทััต

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ
และเป็็นไปตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างครบถ้้วน
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ จัั ด ให้้ มีี วาระการประชุุมที่่� ไ ม่่ มีี
ผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมด้้วย 1 ครั้้�ง เป็็นวาระเพิ่่�มเติิมในการประชุุม
ครั้้ง� ที่่� 4 ซึ่่ง� เป็็นการประชุุมร่่วมกัันระหว่่างคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบัั ญ ชีีรัั บ อนุุญาต เพื่่� อ หารืื อ
และสอบถามผู้้�สอบบััญชีีถึึงความร่่วมมืือของฝ่่ายปฎิิบััติิงาน
ของบริิษััทในการตรวจสอบ และความเป็็นอิิสระจากการชี้้�นำำ�
ของฝ่่ าย บริิ ห าร ซึ่่� ง ผู้้�สอบบัั ญ ชีีชี้้� แ จงว่่ า ได้้ รัั บ ความร่่ ว มมืื อ
จากฝ่่ายบริิหารในการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ
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และได้้ดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นอิิสระในการตรวจสอบงบการเงิิน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ โดยสรุุปสาระสํําคััญในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในปีี 2563 ได้้ดัังนี้้�
1.	สอบทานรายงานทางการเงิิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของรายงานทางการเงิิน
รายไตรมาสและประจำำ�ปีี 2563 (สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563)
ของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ในเครืือ ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน
และผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต รวมถึึงสอบทานประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ การเปลี่่�ยนแปลงในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผลกระทบในอนาคตที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� และรายการที่่�ไม่่ใช่่รายการ
ปกติิ ที่่� มีีนัั ยสำำ� คัั ญ และมีีความเห็็ น ว่่ าราย งานทางการเงิิ น

แสดงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และ
บริิษัทั ในเครืือ มีีความถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน เชื่่อ� ถืือได้้ การจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป
มีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ในงบการเงิิ น อย่่ า งเพีียงพอและไม่่ พ บ
รายการใดที่่�อาจมีีผลกระทบอัันเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
2.	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่่� เ หมาะสม และมีี
ประสิิทธิิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิ
แผนงานการตรวจสอบของหน่่วยงานตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี
2563 ซึ่่�งจััดทำำ�โดยมีีการประเมิินความเสี่่�ยงและความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่� อ กำำ� หนดความสำำ� คัั ญ ของ
แต่่ละระบบงานให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายขององค์์กร รวมถึึง
ให้้ข้้อเสนอแนะการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่่�อให้้บรรลุุแผนงานที่่�วางไว้้ตามมาตรฐานที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือ
ทั่่�วไป นอกจากนั้้�นยัังให้้ความเห็็นชอบต่่อโครงสร้้างหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน การแต่่งตั้้�ง โยกย้้ายหัวั หน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และกำำ� หนดอััตราบุุ คลากรของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับภารกิิจและเป้้าหมาย
ของหน่่ ว ยงานตามที่่� กำำ� หนดในแผนการตรวจสอบประจำำ� ปีี
รวมทั้้�งประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่่�อนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงพััฒนางานตรวจสอบ
นอกจากนี้้� ได้้ มีีการพิิ จาร ณาทบทวนและปรัั บ ปรุุงกฎบัั ตร
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน โดยมีีการปรัับเปลี่่�ยนชื่่อ� ประธานกรรมการ
ตรวจสอบผู้้�ลงนามในกฎบัั ตร เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบในปััจจุุบััน
3.	สอบทานการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ป ระเมิิ น และสอบทานระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ในเครืือประจำำ�ปีี 2563
โดยจัั ดทำำ� แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายใน ตามแบบประเมิินของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และมีีความเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพเพีียงพอกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสโดยไม่่พบ
ประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญอัันอาจจะกระทบต่่อการดำำ�เนิินการ
ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบปรัับปรุุงนโยบายต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชััน และพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแบบประเมิิน

ตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน และนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อใช้้ประกอบการยื่่�นขอต่่ออายุุการรัับรอง
(Re-certification) โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)
4.	สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ ส อบทานนโยบายและการปฏิิ บัั ติิ ตาม หลัั กการ
บริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าบริิษััทฯ มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิผล โดยมีีการติิดตามการดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากสถานการณ์์ สภาพแวดล้้ อ มทางธุุรกิิ จ
ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุทธ์์
ความเสี่่� ย งด้้ า นการดำำ� เนิิ น งาน ความเสี่่� ย งด้้ า นการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการตลาด และความเสี่่�ยง
ด้้ า นคอร์์ รัั ป ชัั น และการดำำ� เนิิ น การตามมาตรการปิิ ด หรืื อ
ลดความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวซึ่่ง� ผลการ
สอบทานพบว่่าการดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เพีียงพอตามนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ของบริิษัทั ฯ
5.	สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ ส อบทานและกำำ� กัั บดูู แ ลให้้ บริิ ษัั ทฯ และบริิษััท
ในเครืือปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ นโยบาย และดำำ�เนิินกิิจการต่่างๆ
อย่่างถููกต้อ้ งตามกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตามข้้ อ กำำ� หนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยไม่่พบข้้อบ่่งชี้้�ที่่�ทำำ�ให้้เชื่่�อว่่า
มีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับการไม่่ปฏิิบััติิตาม และ/หรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�ขััดหรืือแย้้งกัับข้้อกำำ�หนด ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6.	พิิจารณาเสนอ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้คัดั เลืือกผู้้�สอบบััญชีี
โดยพิิ จาร ณาจากความเป็็ น อิิ สร ะ ความรู้้�ความสามารถ
ประสบการณ์์ ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน รวมถึึงอัั ตราค่่ าต อบแทน
ในการสอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาและขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืื อ หุ้้� น ประจำำ� ปีี 2563 ซึ่่� ง ที่่� ป ระชุุมผู้้�ถืื อ หุ้้� น ได้้ มีีมติิ อ นุุมัั ติิ
ให้้นางวิิไล บููรณกิิตติิโสภณ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3920
หรืือนางสาวนิิตยา เชษฐโชติิรส ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4439
หรืือนางศศิิธร พงศ์์อดิิศัักดิ์์� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 8802
จากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบ
และรัับรองรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทฯ
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7.	สอบทานรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น หรืื อ รายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันซึ่่�งต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(ตลท.) เรื่่� อ งการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล และการปฏิิ บัั ติิ ข องบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนในรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น พ.ศ. 2546 ทั้้� ง นี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
เป็็ น การดำำ� เนิิ น การตามเงื่่� อ นไขทางการค้้ า ปกติิ ทั่่� ว ไป ไม่่ มีี
ความขััดแย้้งกัันทางผลประโยชน์์ มีีความเป็็นธรรม สมเหตุุสมผล
และเป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� ตลท. กำำ� หนดอย่่ า งครบถ้้ ว น
โดยไม่่ พ บรายการใดที่่� ผิิ ด ปกติิ และมีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
สารสนเทศอย่่างครบถ้้วนเพีียงพอ
8. การรายงานการปฏิิบัติั งิ านต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดทำ�ำ รายงานผลการปฏิิบัั ติิ ง าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบพร้้ อ มกัั บ ผลการสอบทานงบ
การเงิินเสนอคณะกรรมการบริิษััทไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และจััดทำำ�
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ เปิิ ด เผยไว้้ ใ นรายงาน
ประจำำ�ปีี ตุุลาคม 2562 - กัันยายน 2563 ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ตลท.
กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่่พบว่่า
มีีหรืือสงสััยว่าจ
่ ะมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ใดที่่�เป็็นข้้อบ่่งชี้้ว่� า่
เป็็นรายการหรืือการกระทำำ�ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ แต่่อย่่างใด
สรุุปภาพรวมปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ติิดตามการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ โดยมีี
ความเป็็ น อิิ สร ะอย่่ า งเพีียงพอ และมีีความเห็็ น ว่่ า บริิ ษัั ท ฯ
และบริิษััทในเครืือได้้จััดทำำ�รายงานทางการเงิินในสาระสำำ�คััญ
อย่่างถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ โดยจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีี
ที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และในการ
เข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ บริิษััทฯ ก็็ได้้จััดให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และข้้ อ กำำ� หนดของ ตลท. อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด และมีีการปฏิิ บัั ติิ
ตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างครบถ้้วน รวมทั้้�งบริิษััทฯ จััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�เพีียงพอ เหมาะสม มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิผล
และโปร่่งใส มีีผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็น
อิิสระและมีีคุุณสมบััติเิ หมาะสมที่่�ช่ว่ ยให้้การสอบบััญชีีและระบบ
การควบคุุมภายในมีีความรััดกุุมและมีีประสิิทธิิผล
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหรืือกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินงาน

บริิษััทฯ ได้้ต่่อยอดขยายความสำำ�เร็็จจากพื้้�นฐานที่่�มั่่�นคง
ด้้วยแผนต่่อขยายการเติิบโต (Extending Growth) ในปีี 2559
การควบรวมแต้้มต่่อทางธุุรกิิจ (Consolidating Advantages)
ในปีี 2560 รวมถึึงการเพิ่่�มมููลค่่าและเติิมศัักยภาพขององค์์กร
(Adding Value) ในปีี 2561 ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สร้้างการ
เติิบโตของรายได้้และกำำ�ไรก้้าวกระโดดอย่่างต่่อเนื่่�อง รายได้้เพิ่่�ม
10 เท่่าตััวในระยะเวลา 5 ปีี จาก 1,594 ล้้านบาท ในปีี 25562
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 15,796 ล้้านบาท ในปีี 25613

ปรัับพื้้�นฐาน
องค์์กร

สร้้าง
คุุณค่่า

ขยาย
ธุุรกิิจ

ขยายการ
เติิบโต

2556

2557

2558

2559

หน่่วย : ล้้านบาท

ควบรวม
แต้้มต่่อ

เติิมเต็็ม
ศัักยภาพ

9ด - 2560*

2561

29,502

รายได้้
-6.06%*

นัับตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบัันในปีี 2563 นี้้�
เป็็นช่่วงเวลาแห่่งการเก็็บเกี่่�ยวความสำำ�เร็็จ (Harvesting Success)
ซึ่่�งบริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการตามแผนยุุทธศาสตร์์ 5 กลยุุทธ์์อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
1.	รัักษาอัตราการ
ั
เติิบโตทางธุุรกิิจ โดยในปีี 2563 มีีแผน
เปิิดโครงการที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ 17 โครงการ มููลค่่าประมาณ
20,000 ล้้านบาท ชะลอตััวลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้าเนื่่�องจาก
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลต่่อแผนการขาย
และการเปิิดโครงการใหม่่ในช่่วงเวลาล็็อกดาวน์์เดืือนมีีนาคมถึึง
พฤษภาคม 2563 ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม รวมถึึง

16,360
1,599

2,180

2,101

9,352

15,796

16,441

17,415

23,312

-10,000

1,086

1,037

8,592
648

4,445
357

1,594

15,009
11,143

22,114
14,191

21,270
13,908

12,580
6,693
(454)

-

30,207

28,823

30,000

10,000

30,805

40,000

20,000

2563

39,202

50,000

2562
47,198

ม.ค. - ก.ย. 2560

เกี่่�ยวเก็็บ
จุุดประกาย
ความสำำ�เร็็จ ความเติิบโตไม่่หยุุดยั้้�ง

46,976

หลัังจากบริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด (มหาชน) ปรัับโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นในช่่วงปลายปีี 2555
และได้้ปรัับกลยุุทธ์์ตามแผนบัันได 3 ขั้้�น1 ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะ
พลิิกฟื้้�นผลประกอบการของบริิษััทฯ ให้้กลัับมามีีผลกำำ�ไรภายใน
3 ปีี (ภายในปีี 2558) โดยกลยุุทธ์์ดังั กล่่าวส่่งผลให้้ผลประกอบการ
ของบริิษัั ทฯ พลิิ กฟื้้�นขึ้้�นมามีีกำำ�ไรในปีี 2557 สำำ�เร็็ จ เร็็ วกว่่ า
เป้้าหมายที่่�วางไว้้

กำำ�ไรสุุทธิิ
-26.68%**
 สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
 รายได้้รวม
 กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

* เปลี่่�ยนรอบระยะเวลาบััญชีีจากเดิิมธัันวาคมเป็็นกัันยายน
** เปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน

กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�ซบเซา ทั้้�งนี้้� บริิษััทยัังคงเดิินหน้้าพััฒนา
โครงการบ้้านแฝดภายใต้้ชื่่อ� “นีีโอโฮม Neo Home” ขึ้้น� มาทดแทน
ตลาดบ้้านเดี่่�ยวในเขตเมืืองที่่�มีีราคาสููงขึ้้�น พร้้อมขยายโครงการ
ใหม่่ในเขตหััวเมืืองต่่างจัังหวััดเพิ่่�มเติิม ปััจจุุบัันครอบคลุุมถึึง
6 จัังหวััด รวมทั้้�งสิ้้�น 9 โครงการ ซึ่่�งมีีกระแสตอบรัับที่่�ดีีมาก
ในส่่วนตลาดทาวน์์โฮมที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุดคืือ
ประมาณร้้อยละ 56 ยัังคงเน้้นการเปิิดโครงการในทำำ�เลใหม่่ที่่ยั� งั ไม่่มีี
ส่่วนในทำำ�เลเดิิมก็็ยัังคงเปิิดโครงการใหม่่ เพื่่�อรัักษาฐานตลาดที่่�
มีียอดขายต่่อเนื่่�อง โดยรวมหลายโครงการของบริิษัทั ยัังสามารถ
ขายได้้ดีี ถึึงแม้้ว่าจ
่ ะได้้รับั ผลกระทบจากมาตรการควบคุุมสิินเชื่่อ�

แผนบัันได 3 ขั้้�น ประกอบด้้วย 1) การปรัับพื้้�นฐานขององค์์กร (Rebuilding Foundation) ในปีี 2556 2) การสร้้างคุุณค่่า (Unlocking Value) และในปีี 2557
3) การขยายธุุรกิิจให้้ครบวงจร (Building Growth) ในปีี 2558
2
รอบระยะเวลาบััญชีี 12 เดืือน มกราคม - ธัันวาคม 2556
3
รอบระยะเวลาบััญชีี 12 เดืือน ตุุลาคม 2560 - กัันยายน 2561
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ของธนาคารแห่่งประเทศไทย และมาตรการเว้้นระยะห่่างจาก
ผลกระทบการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ณ สิ้้�นเดืือนกัันยายน
ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีโครงการที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบที่่�อยู่่�ระหว่่าง
พััฒนาและขายรวมทั้้�งสิ้้�น 60 โครงการ ซึ่่ง� จะทยอยรัับรู้้�รายได้้ใน
ช่่วงปีี 2563 - 2566 บริิษััทฯ ยัังคงนโยบายที่่�จะขยายธุุรกิิจหลััก
ในการพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบต่่อเนื่่�องอย่่างระมััดระวััง
ในส่่ ว นธุุรกิิ จ อาคารเชิิ ง พาณิิ ช ยกรรมยัั ง คงเติิ บ โต
อย่่างมีีเสถีียรภาพ โดยเพิ่่�มอัตราการ
ั
เช่่าพื้้น� ที่่�ของอาคารสำำ�นัักงาน
โดยเฉพาะโครงการเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ ปััจจุุบันั มีีอััตราการเช่่า
พื้้�นที่่�อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 96 ขณะที่่�ภาพรวมอาคารสำำ�นัักงานเกรดเอ
ภายใต้้การบริิหารจััดการของกลุ่่�มบริิษััทยัังคงสามารถรัักษา
อััตราการเช่่าได้้ในระดัับสููง
	ส่่วนโครงการสามย่่าน มิิตรทาวน์์ หลัังจากเปิิดตััว
ครบรอบหนึ่่�งปีีในเดืือนกัันยายน 2563 ที่่�ผ่่านมา มีียอดสะสม
ผู้้�เข้้าใช้้บริิการในโครงการสููงถึึงกว่่า 22 ล้้านคน แม้้ว่่าจะได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้
มีีการปิิดบริิการช่่วงปลายเดืือนมีีนาคมถึึงพฤษภาคม 2563
ผู้้�ประกอบการจำำ� เป็็ น จะต้้ อ งคิิ ด นอกกรอบ เพื่่� อ สร้้ า งสรรค์์
แผนธุุรกิิจที่่�สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการ
วางกลยุุทธ์์โดยเน้้นย้ำำ�� แนวคิิด “แหล่่งอาหารและการเรีียนรู้้�” ผ่่าน
องค์์ประกอบต่่างๆ ของโครงการ ทั้้�งร้้านค้้า กิิจกรรมทางการตลาด
การออกแบบพื้้�นที่่� และการตกแต่่งสร้้างบรรยากาศ นอกจากนี้้�
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้กับั ผู้้�เช่่าและลููกค้า้
ผ่่านมาตรฐานการบริิการที่่ดีี� และให้้ความช่่วยเหลืือสนัับสนุุนตาม
แนวคิิดด้้านกลยุุทธ์์การให้้บริิการลููกค้้าแบบ “มิิตรคอมมิิวนิิตี้้�”
ส่่งผลให้้ยอดผู้้�เข้้าใช้้บริิการในโครงการฟื้้�นตััวอย่่างรวดเร็็วกว่่า
ร้้อยละ 85 ณ เดืือนกัันยายน 2563 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงก่่อนเกิิด
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษัทั พร้้อมเดิินหน้้าต่อ่
เพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวความสำำ�เร็็จจากการพััฒนาที่่�ผ่่านมา
2. ปรัับปรุุงคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อคงความได้้เปรีียบ
ในเชิิงการแข่่งขััน โดยการจััดอบรมช่่างฝีีมืือให้้กัับผู้้�รัับเหมา
ที่่�เข้้ามารัับงานของบริิษััท จััดประกวดโครงการคุุณภาพดีีเด่่น
จััดประกวดนวััตกรรมในการก่่อสร้้างและบริิการ จััดทำ�ำ แอปพลิิเคชััน
เพื่่� อ ให้้ ลูู กค้้าบ้้า น ลูู กค้้า อาคารเช่่ า และอาคารศูู น ย์์ การค้้า
แจ้้งประสานงานมายัังบริิษัทั เพื่่�อให้้การบริิการที่่ดีียิ่่
� ง� ขึ้้น�
3.	จััดทำ�ำ โครงสร้้างของฐานข้้อมููล เพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลของ
ลููกค้าที่่
้ เ� ข้้ามาใช้้บริิการ เพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์การใช้้งานที่่�ดีีให้้ลูกค้
ู า้
เกิิดความประทัับใจ เปิิดให้้บริิการแอปพลิิเคชััน Mitr (มิิตร) สำำ�หรัับ
ผู้้�เข้้ามาใช้้บริิการในสามย่่าน มิิตรทาวน์์
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4. เพิ่่�มศักยภา
ั
พการแข่่งขัันระดัับสากล ผ่่านความร่่วมมืือ
กัับกลุ่่�มเฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� จากสิิงคโปร์์ ภายใต้้แนวคิิดชื่่อ�
“โกลเด้้นแลนด์์ - เฟรเซอร์์ส ซิินเนอร์์จี้้�” เพื่่�อยกระดัับองค์์ความรู้้�
เทคโนโลยีี และความชำำ�นาญในการพััฒนา การลงทุุน และ
การบริิหารโครงการให้้ขึ้้น� ถึึงระดัับนานาชาติิ โดยเร่่งความร่่วมมืือ
มากขึ้้� น เพื่่� อ ยกระดัั บ มาตรฐานของบริิ ษัั ท เพื่่� อ เปลี่่� ย นผ่่ า น
จากสถานะเดิิมบริิษัทั ร่่วมขึ้้�นมาเป็็นบริิษัทั ย่่อยของกลุ่่�มเฟรเซอร์์ส
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
5.	ผลัักดัันวััฒนธรรมองค์์กร GOLD ไปยัังทุุกภาคส่่วน
ขององค์์ กรที่่� เ ติิ บ โตต่่ อ เนื่่� อ ง มีีพนัั ก งานและผู้้�ร่่ว มงานใหม่่
เพิ่่�มเข้้ามา รองรัับการเติิบโตและการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กร
รวมทั้้�งพััฒนาศัักยภาพของแต่่ละบุุคคลให้้เติิบโตเพื่่�อผลัักดััน
องค์์กรให้้เติิบโต
ภารกิิจที่่�สำ�ำ คััญอีีกประการหนึ่่�ง เมื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีีเข้้ ามามีีอิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ วิิ ถีีการ ใช้้ ชีีวิิ ต ของผู้้�คน
ให้้สามารถดำำ�เนิินชีีวิิตด้ว้ ยความรวดเร็็ว ค่่านิยม
ิ ใหม่่ๆ ของผู้้�บริิโภค
ได้้ ก่่อ ให้้ เ กิิ ดการ เปลี่่� ย นแปลงสภาพแวดล้้ อ มของตลาดไปสู่่�
จุุดที่่�มิิติิเชิิงกายภาพและเชิิงดิิจิิตอลไม่่สามารถแยกจากกัันได้้
บริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เชื่่�อว่่าหััวใจสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น ไม่่ใช่่เพีียงแค่่การ
นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาปรัับใช้้ในองค์์กร แต่่คือื “คนและกระบวนการ
ทางความคิิด (Mindset)” ที่่�จะผลัักดันั ให้้การเปลี่่�ยนผ่่านองค์์กร
ไปสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั (Digital Transformation) ได้้สำ�ำ เร็็จ ในปีีที่่ผ่� า่ นๆ มา
บริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ ระบบ GOLD GEN มาใช้้ในการบริิหารทรััพยากร
มนุุษย์์ และระบบ GOLD PRO มาช่่วยในกระบวนการบริิหารธุุรกิิจ
ซึ่่ง� เป็็นสััญญาณแห่่งความพร้้อมขององค์์กรที่่จ� ะก้้าวไปสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั
ปีีนี้้�เรายัังพััฒนาระบบ GOLD PRO Phase II ให้้ครอบคลุุม
ระบบงานมากขึ้้�น ให้้สามารถเชื่่อ� มต่่อกัับระบบการขายอาคารชุุด
และระบบการเก็็บเงิิน POS ด้้วยเป้้าหมายแห่่งการเป็็นบริิษััท
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มอบประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ลููกค้้า
การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) นอกจากจะเป็็นความท้้าทาย
ของบริิษััทฯ ยัังเป็็นความภาคภููมิิใจที่่�จะได้้มอบประสบการณ์์
ที่่�ดีีที่่สุุด
� แก่่ทุุกคน ตามสโลแกนของบริิษัทั “Developing the Best”
บริิ ษัั ท ฯ จะยัั ง คงนโยบายในการขยายธุุรกิิ จ เพื่่� อ ให้้
เติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง และก้้าวไปเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ในด้้านที่่�อยู่่�อาศััยและอาคารสููงเชิิงพาณิิชยกรรม
โดยจะเดิินไปข้้างหน้้าอย่่างรอบคอบและระมััดระวัังเพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้น�
มีีความมั่่�นใจในผลประกอบการทางธุุรกิิจ พื้้�นฐานทางการเงิิน
ที่่�มั่่�นคงแข็็งแรง ตลอดจนเป้้าหมายการเจริิญเติิบโตของรายได้้
และผลกำำ�ไรอย่่างยั่่�งยืืน

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
บริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2521 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจพัฒ
ั นา
อสัังหาริิมทรััพย์์ บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าเป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม 2537 และได้้แปรสภาพ
เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน 2537
ปีี

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ

มกราคม 2559

• บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม 2559
จากเดิิม 7,780,590,264.25 บาท เป็็น 11,037,670,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 2,323,720,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ หุ้้�นละ 4.75 บาท ตามมติิอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจากที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2558 เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2558
• บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนใหม่่ขึ้้�นภายใต้้ชื่่�อ “บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด” เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม
2559 โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้น� ในสััดส่ว่ นร้้อยละ 49 ซึ่่ง� บริิษัทั ร่่วมที่่�จัดตั้้
ั ง� ขึ้้น� ใหม่่นี้จ้� ะเป็็นบริิษัทั ผู้้�พััฒนาโครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์ - สามย่่าน มิิตรทาวน์์

เมษายน 2559

ณ วัันที่่� 25 เมษายน 2559 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ได้้มีีมติิ
• อนุุมััติการจ่
ิ าย
่ เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2558 ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้น� ในอััตราหุ้น้� ละ 0.10 บาท รวมเป็็นเงิิน 198,083,620 บาท
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มีีการจ่าย
่ เงิินปัันผลระหว่่างกาลในปีี 2558 ไปแล้้ว จำำ�นวน 0.05 บาท เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม
2558
• อนุุมััติิยกเลิิกมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�
ในวงเงิินไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ดัังกล่่าว
และมติิดัังกล่่าวไม่่สอดรัับกัับสถานะทางการเงิินของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน
• อนุุมััติการ
ิ ออกและเสนอขายหุ้้น� กู้้�ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 7,000 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจทั่่ว� ไป
และ/หรืือชำำ�ระคืืนเงิินกู้้� และ/หรืือใช้้ในการลงทุุนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย และ/หรืือใช้้เป็็นเงิินทุุน
หมุุนเวีียนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย หรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควร

กัันยายน 2559

บริิษััทฯ ได้้รัับการปรัับเพิ่่�มอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือองค์์กรจากเดิิมที่่� BBB แนวโน้้มคงที่่� ขึ้้�นเป็็น BBB+
แนวโน้้มคงที่่� โดยบริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด

พฤศจิิกายน 2559 เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทฯ มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 3,000 ล้้านบาท ตามมติิ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2559 ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 7,000 ล้้านบาท
เมษายน 2560

ณ วัันที่่� 26 เมษายน 2560 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ได้้มีีมติิ ดัังนี้้�
• อนุุมััติการจ่
ิ าย
่ เงิินปัันผลจากผลประกอบการปีี 2559 ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้น� ในอััตราหุ้น้� ละ 0.23 บาท รวมเป็็นเงิิน
จำำ�นวน 534.46 ล้้านบาท
• อนุุมััติิการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท โดยมููลค่่ารวมหุ้้�นกู้้�ทั้้�งหมด
วงเงิินไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป และ/หรืือชำำ�ระคืืนเงิินกู้้� และ/หรืือใช้้
ในการลงทุุนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย และ/หรืือใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
หรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควร
• อนุุมััติการ
ิ เปลี่่�ยนรอบระยะเวลาบััญชีีจากเดิิมวันั ที่่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม ของทุุกปีี เป็็น วัันที่่� 1 ตุุลาคม 30 กัันยายน ของทุุกปีี โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีี 2560 เป็็นต้้นไป
15

16

ปีี

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ

พฤษภาคม 2560

สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย (TIA) ได้้ประเมิินผลการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 24 ในวัันที่่� 26
เมษายน 2560 ได้้คะแนนเต็็ม 100 และเป็็นการได้้คะแนนเต็็มร้้อยติิดต่่อกัันเป็็นระยะเวลา 4 ปีี
เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2560 บริิษััทฯ มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 1,000 ล้้านบาท ตามมติิ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้น� ประจำำ�ปีี 2560 ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท อายุุ 3 ปีี เสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุน
ไม่่เกิิน 10 ราย อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.30 ต่่อปีี

สิิงหาคม 2560

เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2560 บริิษััทฯ มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 1,000 ล้้านบาท ตามมติิที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2560 ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท อายุุ 3 ปีี เสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุนไม่่เกิิน
10 ราย ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.09 ต่่อปีี

กัันยายน 2560

บริิษัทั ฯ ได้้จัดทำ
ั ำ�แบบประเมิินตนเองในเรื่่อ� งมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน และได้้ยื่่น� แบบประเมิินเมื่่�อวัันที่่� 15
กัันยายน 2560 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2560 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย มีีมติิให้้การรับั รอง
บริิษััทว่่าเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต โดยใบรัับรองจะมีีอายุุ 3 ปีี
นัับจากวัันที่่�มีีมติิให้้การรัับรอง

ตุุลาคม 2560

บริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิิน CGR ในระดัับดีีเลิิศประจำำ�ปีี 2560 (5 ดาว) จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการบริิษััทไทย หลัักเกณฑ์์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เมื่่�อวัันที่่� 17 ตุุลาคม 2560

มกราคม 2561

ณ วัันที่่� 18 มกราคม 2561 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลจาก
ผลประกอบการปีี 2560 ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้น� ในอััตราหุ้น้� ละ 0.25 รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 580,930,000 บาท โดยกำำ�หนด
ให้้จ่าย
่ เงิินปัันผลในวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2561 พร้้อมกัับอนุุมััติการจั
ิ ดสรรกำ
ั
ำ�ไรประจำำ�ปีี 2560 เป็็นทุุนสำำ�รอง
ตามกฎหมายจำำ�นวน 60 ล้้านบาท

กุุมภาพัันธ์์ 2561

เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561 บริิษััทฯ มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 2,000 ล้้านบาท ตามมติิ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้น� ประจำำ�ปีี 2560 ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท อายุุ 5 ปีี เสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุน
สถาบััน และ/หรืือผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ ดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.35 ต่่อปีี

มิิถุุนายน 2561

บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2018 จากโครงการบ้้านเดี่่�ยว THE GRAND
และทาวน์์โฮม GOLDEN TOWN

สิิงหาคม 2561

• อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ ได้้รัับรางวััลดีีเด่่นประเภทอาคารสร้้างสรรค์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
จากกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
• บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล “โครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ดีีเด่่น พ.ศ. 2561” จากโครงการ GRANDIO ลาดพร้้าว เกษตรนวมิินทร์์ และโครงการ “GOLDEN TOWN วงศ์์สว่่าง - แคราย ซึ่่�งจััดโดยบริิษััท เอเจนซี่่� ฟอร์์
เรีียลเอสเตท แอฟแฟร์์ส จำำ�กััด (AREA)
• ในวัันที่่� 24 สิิงหาคม 2561 บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด คงอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััท แผ่่นดิินทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ที่่� BBB+ แนวโน้้มคงที่่�

ปีี

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ

ตุุลาคม 2561

บริิษััทฯ ได้้รัับผลการประเมิิน CGR ในระดัับดีีเลิิศประจำำ�ปีี 2561 (5 ดาว) จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการบริิษััทไทย หลัักเกณฑ์์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2561

ธัันวาคม 2561

เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2561 บริิษััทฯ มีีการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 3,000 ล้้านบาท ตามมติิที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2560 ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000 ล้้านบาท อายุุ 3 ปีี เสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุนสถาบััน
และ/หรืือผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.64 ต่่อปีี

มกราคม 2562

ณ วัันที่่� 17 มกราคม 2562 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ได้้มีีมติิ ดัังนี้้�
• อนุุมััติการจ่
ิ าย
่ เงิินปัันผลจากผลประกอบการปีี 2561 ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้น� ในอััตราหุ้น้� ละ 0.46 บาท รวมเป็็นเงิิน
จำำ�นวน 1,068.90 ล้้านบาท
• อนุุมััติิการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มเติิมจำำ�นวนไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท โดยมููลค่่ารวมหุ้้�นกู้้�ทั้้�งหมด
วงเงิินไม่่เกิิน 13,000 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป และ/หรืือชำำ�ระคืืนเงิินกู้้� และ/หรืือใช้้
ในการลงทุุนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย และ/หรืือใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
หรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควร

กุุมภาพัันธ์์ 2562

• เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2562 บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ประกาศ
เจตนาในการเข้้าถืือหลัักทรััพย์์เพื่่�อครอบงำ��กิิจการ (แบบ 247-3) และคำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ (Tender
Offer) (แบบ 247-4) ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2562 บริิษัทั ฯ ได้้จำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในหุ้้น� สามััญที่่�บริิษัทั ฯ ถืืออยู่่�ทั้้ง� หมดในบริิษัทั
บ้้านฉางเอสเตท จำำ�กััด จำำ�นวน 2,249,998 หุ้้น� หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน ให้้กับั บุุคคล
ภายนอกที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้� วััตถุุประสงค์์ของการทำำ�รายการคืือ เพื่่�อจำำ�หน่่ายสินิ ทรััพย์์
ที่่�ไม่่ได้้เป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ได้้มาจากการควบรวมกิิจการที่่ผ่� า่ นมา เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่าย
่ ในการบริิหารงาน

มีีนาคม 2562

เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2562 บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด ได้้ประกาศ “เครดิิตพิินิิจ” แนวโน้้ม “Positive” หรืือ
”บวก” สำำ�หรัับอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััทฯ ที่่� BBB+

พฤษภาคม 2562

อาคารเอฟวายไอ เซ็็นเตอร์์ ได้้รัับพระราชทานรางวััลจากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ รางวััลโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2561 ประเภทอาคารสำำ�นัักงาน
จากสมาคมสถาปนิิกสยาม ในพระบรมราชููปถััมภ์์

มิิถุุนายน 2562

• บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 จากโครงการบ้้านแฝด นีีโอโฮม 2
รางวััล จากโครงการโกลเด้้น นีีโอ สาทร และโกลเด้้น นีีโอ ๒ บางนา - กิ่่�งแก้้ว
• เมื่่�อวัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2562 บริิษััทฯ นำำ�ส่่งรายงานความเห็็นของกิิจการเกี่่�ยวกัับคำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์
(แบบ 250-2) และความเห็็นของที่่�ปรึึกษาทางการเงิินอิิสระต่่อคำำ�เสนอซื้้อ� หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั แผ่่นดิินทอง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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ปีี

เหตุุการณ์์สำำ�คััญ

กรกฎาคม 2562

บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล FIABCI - Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2019 ประเภทที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ
จากโครงการเดอะ แกรนด์์ ปิ่่�นเกล้้า จััดโดยสมาคมการค้้าอสัังหาริิมทรััพย์์สากล (FIABCI - Thai)

สิิงหาคม 2562

เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับแจ้้งแบบรายงานผลการซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งบริิษััท
เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ ได้้รัับซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ
ไปทั้้�งสิ้้�น 2,195,898,701 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 94.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

กัันยายน 2562

• เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2562 บริิษััท ทริิสเรทติ้้�ง จำำ�กััด ยกเลิิกเครดิิตพิินิิจ แนวโน้้ม “บวก” และปรัับเพิ่่�ม
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััทฯ จากเดิิม BBB+ เป็็น A- แนวโน้้มคงที่่�
• เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับแจ้้งจากบริิษััท เฟรเซอร์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(มหาชน) ถึึงความประสงค์์ที่่�จะทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งหมด เพื่่�อทำำ�การเพิิกถอนหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

พฤศจิิกายน 2562 เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน 2562 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการเพิิกถอนหุ้้�นของบริิษััทฯ จากการ
เป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
พฤษภาคม 2563

เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2563 บริิษััทฯ รัับทราบราคาเสนอซื้้�อและแผนการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อเพื่่�อเพิิกถอนหุ้้�น
ของบริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้�้ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

กรกฎาคม 2563

เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้รัับแจ้้งแบบรายงานผลการซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งบริิษััท
เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อ ได้้รัับซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ
ไปทั้้�งสิ้้�น 2,310,435,094 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 99.43 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ

สิิงหาคม 2563

• เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2563 ตลาดหลัักทรััพย์์เพิิกถอนหุ้้น� สามััญของ GOLD จากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
• เมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นวัันซื้้�อขายวัันสุุดท้้ายของหลัักทรััพย์์บริิษััทก่่อนการเพิิกถอน

หมายเหตุุ : เนื่่�องจากภายหลัังการทำำ�คำำ�เสนอซื้้อ� หุ้้�นทั้้�งหมดของบริิษัทั โดยบริิษัทั เฟรเซอร์์พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) สิ้้�นสุุดลง มีีผู้้ถื� อื หุ้้�นรายอื่่�นที่่มิ� ใิ ช่่ผู้ทำ้� ำ�
คำำ�เสนอซื้้อ� บุุคคลที่่ก� ระทำำ�การร่่วมกัับผู้้ทำ� ำ�คำำ�เสนอซื้้อ� และบุุคคลมาตรามาตรา 258 ของบุุคคลเหล่่านั้้�น ถืือหุ้้�นรวมกัันไม่่เกิินร้้อยละห้้าของจำำ�นวนสิิทธิ์์ที่� อ่� อกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััทฯ และตามนััยข้้อ 41(3) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ 44/2556 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขและวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
สถานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์ลงวัันที่่� 22 ตุุลาคม พ.ศ. 2556 ประกอบข้้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ 20/2558
เรื่่�องกำำ�หนดลัักษณะของบริิษััทที่่�ได้้รัับยกเว้้นไม่่อยู่่�ภายใต้้บัังคัับของหมวด 3/1 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ลงวัันที่่� 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 บริิษัทั ฯ ได้้สิ้้น� สุุดหน้้าที่่ก� ารจััดทำำ�และส่่งรายงานที่่แ� สดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”) แต่่บริิษััทฯ ยัังคงมีีหน้้าที่่�ส่่งรายงานที่่�แสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในฐานะผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�
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โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััท
บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

11,037.67 ล้้านบาท
11,037.67 ล้้านบาท

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

บริิษััทย่่อย
60%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

บจก. นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้�

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุน
ในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โกลเด้้นเวนเจอร์์

49%

บจก. เกษมทรััพย์์ภัักดีี
100%
100%

บจก. ภัักดีี ฮอสพิิทาลิิตี้้�
บจก. ภัักดีี รีีเทล

บจก. นอร์์ท สาธร โฮเต็็ล

บจก. ยููไนเต็็ด โฮมส์์
บจก. ริิทซ์์ วิิลเลจ

25%

บมจ. กรุุงเทพบ้้านและที่่�ดิิน

100%

บจก. ไพร์์ม พลััส แอสเซ็็ท
บจก. เฟิิร์์ส แสควร์์
บจก. ไซด์์วอล์์ค แลนด์์
บจก. รีีกััล รีีเจี้้�ยน

บจก. นารายณ์์ พาวิิลเลีียน

50%

25%

50%

50%

บจก. โกลเด้้น แลนด์์
เรสซิิเด้้นซ์์
บจก. วอคเกอร์์ โฮมส์์

บจก. สาธรทอง
บจก. โกลเด้้น แลนด์์ โปโล
100%

100%

20%

กองทุุนรวมสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์โกลด์์

บริิษััทร่่วมค้้า

บจก. โกลเด้้น แฮบิิเทชั่่�น

100%

100%

บจก. แกรนด์์ เมย์์แฟร์์

บจก. แกรนด์์ พาราไดส์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�

100%

100%

23%

บจก. โกลเด้้น แลนด์์ (เมย์์แฟร์์)

100%

100%

33%

บจก. สาธรทรััพย์์สิิน

100%
100%

บริิษััทร่่วม

บจก. เอ็็มเอสจีีแอล พร็็อพเพอร์์ตี้้�

บจก. โกลเด้้น พร็็อพเพอร์์ตี้้� เซอร์์วิิสเซส
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

ตุุลาคม 2562 กัันยายน 2563

ตุุลาคม 2561 กัันยายน 2562

ตุุลาคม 2560 กัันยายน 2561

ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ ล้้านบาท ร้้อยละ
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์

14,648.05

89.5 15,552.86

89.3 14,040.86

89.1

รายได้้จากการเช่่าและบริิการ

970.64

5.9

953.70

5.5

933.09

5.9

รายได้้จากธุุรกิิจโรงแรม

331.43

2.0

565.83

3.2

551.42

3.5

รายได้้จากค่่าบริิหารโครงการ

248.59

1.5

212.52

1.2

142.78

0.9

รายได้้อื่่�น :
• กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

-

-

18.06

0.1

-

-

• รายได้้จากเงิินลงทุุน

18.66

0.1

13.10

0.1

13.53

0.1

142.46

0.9

98.90

0.6

79.24

0.5

• รายได้้อื่่�นๆ
รวม

16,359.84 100.0 17,414.95 100.0 15,760.92 100.0

กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการอยู่่�อาศััย
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดสรรบ้้านและที่่�ดิิน พร้้อมพััฒนาโครงการที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบเพื่่�อจำำ�หน่่ายในหลากหลายรููปแบบ
ทั้้�งบ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารพาณิิชย์์ ร่่วมกัับการพััฒนาสาธารณููปโภคต่่างๆ ในโครงการให้้ครอบคลุุมทุุกระดัับราคา
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�มที่่�แตกต่่างกััน โดยผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ มีีแบรนด์์ต่่างๆ ดัังนี้้�
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ประเภทผลิิตภััณฑ์์

แบรนด์์

ระดัับราคา

โครงการปััจจุุบััน

10 - 40 ล้้านบาท

• ทูู แกรนด์์ โมนาโค บางนา - วงแหวน
• เดอะ แกรนด์์ ลัักซ์์ บางนา - สวนหลวง

7 - 10 ล้้านบาท

•
•
•
•
•
•
•
•

แกรนดิิโอ
แกรนดิิโอ เพชรเกษม 81
แกรนดิิโอ บางแค
แกรนดิิโอ รามอิินทรา - วงแหวน
แกรนดิิโอ วิิภาวดีี - รัังสิิต
โกลเด้้น เพรสทีีจ เอกชััย - วงแหวน
โกลเด้้น เพรสทีีจ วััชรพล - สุุขาภิิบาล 5
โกลเด้้น วิิลเลจ เชีียงราย - บิ๊๊�กซีีแยกสนามบิิน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โกลเด้้น นีีโอ ๒ บางนา - กิ่่�งแก้้ว
โกลเด้้น นีีโอ ๒ พระราม 2
โกลเด้้น นีีโอ ๒ รามอิินทรา - วงแหวน
โกลเด้้น นีีโอ ๓ พระราม 2
โกลเด้้น นีีโอ แจ้้งวััฒนะ - เมืืองทองฯ
โกลเด้้น นีีโอ โคราช - เทอร์์มิินอล
โกลเด้้น นีีโอ ฉะเชิิงเทรา - บ้้านโพธิ์์�
โกลเด้้น นีีโอ บางนา - สวนหลวง
โกลเด้้น นีีโอ พระราม 9 - กรุุงเทพกรีีฑา
โกลเด้้น นีีโอ สาทร

บ้้านเดี่่�ยว

บ้้านแฝด

3.5 - 7 ล้้านบาท

ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 - 3 ชั้้�น

3 - 5 ล้้านบาท

• โกลเด้้น ซิิตี้้� แจ้้งวััฒนะ - เมืืองทองฯ
• โกลเด้้น ซิิตี้้� สาทร

21

ประเภทผลิิตภััณฑ์์
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แบรนด์์

ระดัับราคา

ทาวน์์โฮม 2 ชั้้�น

2 - 3 ล้้านบาท

อาคารพาณิิชย์์ 4 ชั้้�น

5 - 7 ล้้านบาท

โครงการปััจจุุบััน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ งามวงศ์์วาน - ประชาชื่่�น
โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ บางแค
โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ ปิ่่�นเกล้้า - จรััญสนิิทวงศ์์
โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ ศรีีนคริินทร์์ - สุุขุุมวิิท
โกลเด้้น ทาวน์์ ๓ บางนา - สวนหลวง
โกลเด้้น ทาวน์์ ๓ พระราม 2
โกลเด้้น ทาวน์์ ๓ ลาดพร้้าว - เกษตรนวมิินทร์์
โกลเด้้น ทาวน์์ ๓ สุุขสวััสดิ์์� - พุุทธบููชา
โกลเด้้น ทาวน์์ เจริิญเมืือง - ซุุปเปอร์์ไฮเวย์์
โกลเด้้น ทาวน์์ เฉลิิมพระเกีียรติิฯ - สวนหลวง
โกลเด้้น ทาวน์์ เชีียงใหม่่ - กาดรวมโชค
โกลเด้้น ทาวน์์ เชีียงราย - บิ๊๊�กซีีแยกสนามบิิน
โกลเด้้น ทาวน์์ เพชรเกษม
โกลเด้้น ทาวน์์ เพชรเกษม - พุุทธมณฑลสาย 3
โกลเด้้น ทาวน์์ งามวงศ์์วาน - แคราย
โกลเด้้น ทาวน์์ ชััยพฤกษ์์ - วงแหวน
โกลเด้้น ทาวน์์ ติิวานนท์์ - แจ้้งวััฒนะ
โกลเด้้น ทาวน์์ พหลโยธิิน - ลำำ�ลููกกา
โกลเด้้น ทาวน์์ พหลโยธิิน - สะพานใหม่่
โกลเด้้น ทาวน์์ พััทยาใต้้ - สุุขุุมวิิท
โกลเด้้น ทาวน์์ รัังสิิต คลองสาม
โกลเด้้น ทาวน์์ รััตนาธิิเบศร์์ - เวสต์์เกต
โกลเด้้น ทาวน์์ รััตนาธิิเบศร์์ - สถานีีรถไฟฟ้้าบางพลูู
โกลเด้้น ทาวน์์ รามอิินทรา - วงแหวน
โกลเด้้น ทาวน์์ วงศ์์สว่่าง - แคราย
โกลเด้้น ทาวน์์ วิิภาวดีี - แจ้้งวััฒนะ
โกลเด้้น ทาวน์์ วิิภาวดีี - รัังสิิต
โกลเด้้น ทาวน์์ ศรีีนคริินทร์์ - สุุขุุมวิิท
โกลเด้้น ทาวน์์ ศรีีราชา - อััสสััมชััญ
โกลเด้้น ทาวน์์ สาทร
โกลเด้้น ทาวน์์ สุุขสวััสดิ์์� - พุุทธบููชา
โกลเด้้น ทาวน์์ สุุขุุมวิิท - สถานีีรถไฟฟ้้าแบริ่่�ง
โกลเด้้น ทาวน์์ อยุุธยา

• โกลเด้้น บิิส บางนา - กิ่่�งแก้้ว

โครงการปััจจุุบััน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีจำำ�นวน 60 โครงการ แบ่่งเป็็นมููลค่่าโครงการ มููลค่่าขาย และรายได้้ ดัังนี้้�
โครงการ
โกลเด้้น ทาวน์์

ยอดขาย
จำำ�นวน รายละเอีียดโครงการ
โครงการ หน่่วย มููลค่่า หน่่วย มููลค่่า

รายได้้

ยอดเหลืือขาย

หน่่วย

มููลค่่า

หน่่วย

มููลค่่า

34

11,858

35,477

6,845

20,999

6,266

19,334

5,013

14,478

2

286

1,555

126

646

112

566

160

909

36

12,144

37,032

6,971

21,645

6,378

19,900

5,173

15,388

โกลเด้้น นีีโอ

9

2,201

12,071

839

4,994

766

4,619

1,362

7,077

โกลเด้้น วิิลเลจ

1

98

474

44

215

42

206

54

259

โกลเด้้น เพรสทีีจ

2

243

2,244

233

2,147

232

2,137

10

97

แกรนดิิโอ

4

929

8,539

264

2,512

251

2,400

665

6,027

เดอะ แกรนด์์

6

798

13,265

666

9,617

659

9,511

132

3,648

ทูู แกรนด์์ โมนาโค

1

77

1,953

49

1,373

47

1,317

28

580

23

4,346

38,548

2,095

20,859

1,997

20,190

2,251

17,689

โกลเด้้น บิิส

1

33

185

24

139

24

139

9

46

ยอดรวมโครงการ
อาคารพาณิิชย์์

1

33

185

24

139

24

139

9

46

60

16,523

75,766

9,090

42,643

8,399

40,229

7,433

33,122

โกลเด้้น ซิิตี้้�
ยอดรวมโครงการทาวน์์โฮม

ยอดรวมโครงการบ้้านเดี่่�ยว
และบ้้านแฝด

ยอดรวมทั้้�งหมด

แผนการดำำ�เนิินงานโครงการที่่�อยู่่�อาศััยของบริิษััทฯ ในปีี 2563
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ดำำ�เนิินงานการเปิิดโครงการใหม่่ทั้้�งสิ้้�น 17 โครงการ มููลค่่าโครงการรวม 20,009 ล้้านบาท ซึ่่�งแบ่่งตาม
ประเภทของโครงการที่่�อยู่่�อาศััยได้้ดัังนี้้�
โครงการทาวน์์โฮม	 จำำ�นวน 8 โครงการ
โครงการบ้้านแฝด	 จำำ�นวน 4 โครงการ
โครงการบ้้านเดี่่�ยว จำำ�นวน 2 โครงการ
โครงการต่่างจัังหวััด	 จำำ�นวน 3 โครงการ
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3. โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ งามวงศ์์วาน - ประชาชื่่น
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 10 - 11 พฤศจิิกายน 2562
: ทาวน์์โฮม 2 ชั้้�น
: 139 ยููนิิต
: 587 ล้้านบาท

1. โกลเด้้น ทาวน์์ พหลโยธิิน - ลำำ�ลููกกา
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 26 - 27 ตุุลาคม 2562
: ทาวน์์โฮม 2 ชั้้�น
: 378 ยููนิิต
: 1,035 ล้้านบาท

4. แกรนดิิโอ รามอิินทรา - วงแหวน
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 16 - 17 พฤศจิิกายน 2562
:	บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น
: 269 ยููนิิต
: 2,496 ล้้านบาท

2. แกรนดิิโอ วิิภาวดีี - รัังสิิต
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 9 - 10 พฤศจิิกายน 2562
:	บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น
: 292 ยููนิิต
: 2,464 ล้้านบาท

5. โกลเด้้น วิิลเลจ เชีียงราย - บิ๊๊�กซีีแยกสนามบิิน
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	
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:	วัันที่่� 16 - 17 พฤศจิิกายน 2562
:	บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น
: 98 ยููนิิต
: 474 ล้้านบาท

8. โกลเด้้น ทาวน์์ ติิวานนท์์ - แจ้้งวััฒนะ
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 15 - 16 กุุมภาพัันธ์์ 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 361 ยููนิิต
: 942 ล้้านบาท

6. โกลเด้น นีโอ โคราช - เทอร์มินอล
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอียดโครงการ	
จ�ำนวนหน่วย	
มูลค่าโครงการ	

:	วัันที่่� 29 - 30 พฤศจิิกายน 2562
: บ้านแฝด 2 ชั้น
: 493 ยูนิต
: 1,275 ล้านบาท

9. โกลเด้้น ทาวน์์ ๓ พระราม 2
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 15 - 16 กุุมภาพัันธ์์ 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 424 ยููนิิต
: 1,041 ล้้านบาท

7. โกลเด้้น ทาวน์์ เฉลิิมพระเกีียรติิฯ - สวนหลวง
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 1 - 2 กุุมภาพัันธ์์ 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 158 ยููนิิต
: 507 ล้้านบาท

10. โกลเด้้น ทาวน์์ วิิภาวดีี - รัังสิิต

วัันเปิิดโครงการ	
:	วัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ - 1 มีีนาคม 2563
รายละเอีียดโครงการ	: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
จำำ�นวนหน่่วย	
: 398 ยููนิิต
มููลค่่าโครงการ	
: 1,119 ล้้านบาท
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13. โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ บางแค
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 18 - 19 กรกฎาคม 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 312 ยููนิิต
: 1,124 ล้้านบาท

11. โกลเด้้น ทาวน์์ เชีียงใหม่่ - กาดรวมโชค
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 18 - 19 กรกฎาคม 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 398 ยููนิิต
: 1,212 ล้้านบาท

14. โกลเด้้น นีีโอ ๒ รามอิินทรา - วงแหวน
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 1 - 2 สิิงหาคม 2563
:	บ้้านแฝด 2 ชั้้�น
: 167 ยููนิิต
: 1,043 ล้้านบาท

12. โกลเด้้น นีีโอ บางนา - สวนหลวง
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอียดโครงการ	
จ�ำนวนหน่วย	
มูลค่าโครงการ	

:	วัันที่่� 18 - 19 กรกฎาคม 2563
: บ้านแฝด 2 ชั้น
: 146 ยูนิต
: 960 ล้านบาท

15. โกลเด้้น นีีโอ ๓ พระราม 2
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	
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:	วัันที่่� 15 - 16 สิิงหาคม 2563
:	บ้้านแฝด 2 ชั้้�น
: 212 ยููนิิต
: 1,089 ล้้านบาท

16. โกลเด้้น ทาวน์์ ๒ ศรีีนคริินทร์์ - สุุขุุมวิิท
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 22 - 23 สิิงหาคม 2563
: ทาวน์์เฮ้้าส์์ 2 ชั้้�น
: 491 ยููนิิต
: 1,364 ล้้านบาท

17. โกลเด้้น นีีโอ พระราม 9 - กรุุงเทพกรีีฑา
วัันเปิิดโครงการ	
รายละเอีียดโครงการ	
จำำ�นวนหน่่วย	
มููลค่่าโครงการ	

:	วัันที่่� 12 - 13 กัันยายน 2563
:	บ้้านแฝด 2 ชั้้�น
: 149 ยููนิิต
: 1,277 ล้้านบาท
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การตลาดและสภาวะการแข่่งขััน
ภาวะอุุตสาหกรรมโดยรวม
สภาวะอุุตสาหกรรมของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยโดยรวม เมื่่�อดูู
จากตััวเลขจำำ�นวนยููนิิตที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้ครึ่่�งปีีแรกของปีี 2563
เฉพาะในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล และเมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ นหน้้าลดลงจากเดิิม 22,963 หน่่วย หรืือคิิด
เป็็นร้้อยละ 45 โดยแบ่่งตามประเภทที่่�อยู่่�อาศััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• บ้้านเดี่่�ยว มีียอดขายครึ่่�งปีีแรก 2563 = 4,917 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ 26 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
• บ้้านแฝด มีียอดขายครึ่่�งปีีแรก 2563 = 1,708 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ 28 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
• ทาวน์์เฮ้้าส์์ มีียอดขายครึ่่�งปีีแรก 2563 = 8,522 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ 41 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
• อาคารชุุด มีียอดขายครึ่่�งปีีแรก 2563 = 12,188 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ 54 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
• อื่่� น ๆ มีียอดขายครึ่่� ง ปีี แ รก 2563 = 382 หน่่ ว ย
ลดลงร้้อยละ 39 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
โดยสถิิติิจำำ�นวนยููนิิตที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ขายได้้รายหกเดืือน
ในช่่วงปีี 2562 - ครึ่่�งปีีแรก 2563 แบ่่งตามผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
ดัังที่่�แสดงในแผนภููมิิต่่อไปนี้้�

5,000
0

บ้้านเดี่่�ยว
 ม.ค. - มิิ.ย. 62

บ้้านแฝด

ทาวน์์เฮ้้าส์์

 ก.ค. - ธ.ค. 62

 ม.ค. - มิิ.ย. 63

ที่่�มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

28

อาคารชุุด
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กราฟเปรีียบเทีียบยููนิิตที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดใหม่่ รายครึ่่�งปีี ปีี 2562 - 2563

(หน่่วย : ล้้านบาท)
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กราฟเปรีียบเทีียบยููนิิตขายที่่�อยู่่�อาศััย รายครึ่่�งปีี ปีี 2562 - 2563

(หน่่วย : ล้้านบาท)

หากพิิจารณาการเติิบโตของจำำ�นวนหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััย
เปิิดใหม่่จะพบว่่า ในช่่วงครึ่่�งปีีแรก 2563 มีีที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดใหม่่
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 30,028 หน่่วย ลดลงร้้อยละ 46 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้าครึ่่�งปีีแรก 2562 โดยแบ่่งตามประเภท
ที่่�อยู่่�อาศััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• บ้้านเดี่่�ยว มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ครึ่่�งปีีแรก 2563 =
4,455 หน่่วย ลดลงร้้อยละ 22.17 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกััน
ในปีีก่่อนหน้้า
• บ้้านแฝด มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ครึ่่�งปีีแรก 2563 =
2,643 หน่่วย ลดลงร้้อยละ 10.32 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกััน
ในปีีก่่อนหน้้า
• ทาวน์์เฮ้้าส์์ มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ครึ่่�งปีีแรก 2563 =
14,060 หน่่วย เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.82 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกััน
ในปีีก่่อนหน้้า
• อาคารชุุด มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ครึ่่�งปีีแรก 2563 =
8,792 ลดลงร้้อยละ 73.87 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่อ่ นหน้้า
• อื่่�นๆ มีีหน่่วยเปิิดขายใหม่่ครึ่่�งปีีแรก 2563 = 78 หน่่วย
ลดลงร้้อยละ 84.05 เมื่่�อเทีียบช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า
โดยสถิิติิจำำ�นวนหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดใหม่่รายหกเดืือน
ในช่่วงปีี 2562 - ครึ่่�งปีีแรก 2563 แบ่่งตามผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ
ดัังที่่�แสดงในแผนภููมิิต่่อไปนี้้�
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หากเทีียบสััดส่่วนหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยเปิิดใหม่่ในครึ่่�งปีีแรก
2563 จะเห็็นได้้ว่า่ สััดส่ว่ นการเปิิดขายทาวน์์โฮมเป็็นอัันดัับสููงสุุด
ในตลาด รองลงมาคืืออาคารชุุดและบ้้านเดี่่�ยวตามลำำ�ดัับ
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กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจโดยรวม
จากสภาพตลาดที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มีีผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ� นวนมาก การแข่่ ง ขัั น สูู ง ประกอบกัั บ พฤติิ กรรม และ
กระบวนการตัั ดสิิ น ใจซื้้� อ ของผู้้�บริิ โ ภคในปัั จจุุบัั น ที่่� ใ ช้้ เ หตุุผล
ประกอบการตััดสิินใจมากขึ้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์
ในการแข่่งขัันไว้้ดัังนี้้�
• กลยุุทธ์์ด้้านแบบบ้้านหรืือสิินค้้า
เนื่่�องจากพฤติิกรรมของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคและเทรนด์์ของ
สิินค้้ามีีการเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา บริิษััทฯ จึึงพััฒนากลยุุทธ์์
ทางการตลาดเพื่่�อให้้ตอบสนองความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
และสััมพันั ธ์์กับั ฐานลููกค้า้ ในแต่่ละช่่วงเวลานั้้�นๆ โดยขยายสิินค้้า
ให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น มีีตััวเลืือกไว้้เป็็นทางเลืือกให้้
ลููกค้า้ อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญในการศึึกษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคในแต่่ละกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�อง การออกแบบยัังคง
คำำ�นึึงถึึงการสร้้างประโยชน์์จากพื้้�นที่่�ใช้้สอยให้้สููงที่่�สุุดจากพื้้�นที่่�
ที่่�มีีอยู่่� รวมถึึงการเพิ่่�มนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้กับั สิินค้้า อีีกทั้้�งยัังพััฒนา
รููปแบบสิินค้้าประเภททาวน์์โฮมให้้ทัันสมััยมากขึ้้�น และประเภท
บ้้านแฝดให้้มีีฟัังก์์ชัันบ้้านที่่�เทีียบเท่่าหรืือดีีกว่่าบ้้านเดี่่�ยวของ
คู่่�แข่่งในย่่านนั้้�นๆ โดยมีีเอกลัักษณ์ที่่์ โ� ดดเด่่นในราคาที่่�เหมาะสม
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย (An Affordable Stylish Living)
• กลยุุทธ์์ด้้านทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งโครงการ
โดยทุุกทำำ�เลที่่�บริิษััทฯ เลืือกจะต้้องตรงตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ

ตั้้�งไว้้และต้้องตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละระดัับ
กลุ่่�มลููกค้าที่่
้ ไ� ม่่เหมืือนกััน หลัักเกณฑ์์ในการเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้ง� 3 ข้้อ
หลัักๆ 1. Accessibility เลืือกทำำ�เลที่่�เข้้าถึึงได้้สะดวกต่่อความ
ต้้ อ งการของตลาด 2. Community เลืื อ กซื้้� อ ที่่� ดิิ น ในเมืื อ ง
และเป็็นแหล่่งชุุมชน มีีต้้นทุุนที่่�ดินิ สููง แต่่มีีความต้้องการซื้้�อสููงด้้วย
เช่่นเดีียวกััน 3. Near Facility อยู่่�ใกล้้สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เช่่น ตลาดและห้้างสรรพสิินค้้า นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวมาแล้้ว
บริิษัทั ฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับทำำ�เลตามแนวโน้้มการขยายตััวของ
ชุุมชน และแผนการขยายเครืือข่่ายคมนาคมในอนาคตอีีกด้้วย
เพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันเนื่่�องจากราคาที่่�ดินิ ที่่�ปรัับตััว
สููงขึ้้�น บริิษััทฯ จึึงมีีการวางแผนการเลืือกซื้้�อที่่�ดิินที่่�เหมาะสม
เพื่่�อใช้้รองรัับการพััฒนาโครงการในอนาคต
• กลยุุทธ์์ด้้านราคา
การตั้้�งราคาของสิินค้้าของบริิษััทฯ นั้้�น จะมีีการสำำ�รวจ
สภาพตลาดบริิเวณทำำ�เลเป้้าหมาย ทั้้�งราคา โปรโมชััน สิินค้้า
สภาพโครงการ และอื่่น� ๆ เพื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางการตลาด
อย่่างเป็็นประจำำ�และต่่อเนื่่�อง เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ให้้เหมาะสม
กัับตลาดอย่่างสม่ำำ��เสมอและสร้้างแรงจููงใจในการขายให้้เหนืือ
กว่่าตลาด (Leader Pricing) โดยมุ่่�งเน้้นความคุ้้�มค่่า ด้้านต้้นทุุน
ทำำ�เล รููปแบบโครงการ ซึ่่�งบริิษััทฯ ทำำ�ราคาได้้เหมาะสมกัับตลาด
ที่่�จะพััฒนา และคำำ�นึึงถึึงการยอมรัับในมููลค่่าของสิินค้้าอยู่่�เสมอ
เมื่่�อเทีียบกัับราคาที่่�ผู้้�บริิโภคต้้องจ่่าย (Value for Money)
• กลยุุทธ์์ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการทำำ�การตลาดโดยใช้้สื่่�อแบบ
ผสมผสาน เพื่่�อผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลโครงการได้้มากที่่สุุด
�
ซึ่่�งจะครอบคลุุมสื่่�อต่่างๆ ดัังนี้้�
1.	การโฆษณาผ่่านป้้ายโฆษณา (Billboard) เพื่่�อโฆษณา
โครงการของบริิษััทฯ
2.	การโฆษณาตามสื่่�อ วิิทยุุ หนัังสืือพิิมพ์์ และนิิตยสาร
3.	การโฆษณาผ่่ า นระบบโทรศัั พ ท์์ มืื อ ถืื อ โดยการ
ประชาสััมพัันธ์์โครงการผ่่าน SMS ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายในช่่วง
กิิจกรรมต่่างๆ
4.	การโฆษณาผ่่ า นระบบอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต เช่่ น เว็็ บ ไซต์์
ของบริิษััท www.goldenland.co.th เฟซบุ๊๊�ก อิินสตาแกรม
เว็็บไซต์์ต่่างๆ
5.	การโฆษณาผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ เช่่ น Shopee
ประมููลบ้้านออนไลน์์
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6.	การโฆษณาผ่่านการบอกต่่อของลููกค้้า เช่่น กิิจกรรม
Member Gets Members เพื่่�อให้้ลูกค้
ู า้ เดิิมได้้แนะนำำ�ให้้ลูกค้
ู า้ ใหม่่
ซื้้�อโครงการ
อีีกทั้้� ง บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ รูู ป แบบในการ
โฆษณาประชาสััมพัันธ์์ที่่�จะต้้องมีีจุุดเด่่น มีีเอกลัักษณ์์ทัันสมััย
น่่าติิดตาม และง่่ายต่่อการเข้้าถึึงและค้้นหาข้้อมููลได้้อย่่างดีี
• กลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารต้้นทุุนผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทฯ จะบริิหารจััดการงานก่่อสร้้างด้้วยตััวเอง โดย
งานก่่อสร้้างจะแบ่่งออกเป็็นส่่วนๆ เช่่น งานฐานราก งานปููน
งานติิดตั้้�งชิ้้�นส่่วน งานปููพื้้�นกระเบื้้�อง งานหลัังคา โดยกลุ่่�ม
GOLD จะว่่ าจ้้ า งผู้้�รัั บ เหมาที่่� มีี ความชำำ� นาญเฉพาะด้้ า น
เพื่่� อ รัั บ ผิิ ด ชอบงานดัั ง กล่่ า วและจะควบคุุมการก่่ อ สร้้ า งเอง
โดยการจัั ดส่่ ง เจ้้ า หน้้ าที่่� ข องบริิ ษัั ท ฯ อัั น ได้้ แ ก่่ วิิ ศ วกรและ
ผู้้�ควบคุุมงานก่่อสร้้าง (Foremen) เข้้าไปตรวจสอบให้้เป็็นไปตาม
รููปแบบและมาตรฐานที่่�กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�จััดหา
วัั สดุุก่่ อ สร้้ า งเองซึ่่� ง ทำำ� ให้้ สามาร ถบริิ ห ารต้้ น ทุุนการก่่ อ สร้้ า ง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ยัังจััดตั้้�งฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพ
สิินค้้า (Quality Development) เพื่่�อพััฒนาวิิธีีการก่่อสร้้าง
และหานวััตกรรมใหม่่ๆ ในการก่่อสร้้าง เพื่่�อให้้ได้้คุุณภาพและ
ต้้นทุุนที่่�เหมาะสม
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
• ที่่�ดิิน
ที่่�ดิินเพื่่�อใช้้ในการพััฒนาโครงการของบริิษััทฯ จะเลืือก
ทำำ�เลเดิิมซึ่ง่� มีีฐานลููกค้าชั
้ ดั เจนเพื่่�อทดแทนสิินค้้าในโครงการเดิิม
ที่่�กำำ�ลัังจะหมดไป และในทำำ�เลใหม่่ที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อกระจาย
ความเสี่่� ย งในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ โดยบริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ
ในการจัั ด หาที่่� ดิิ น เพื่่� อ นำำ� มาพัั ฒ นาโครงการเป็็ น อย่่ า งมาก
เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยหลัักในการแข่่งขััน
ดัังนั้้�นราคาที่่�ดินิ ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ต้น้ ทุุน
โครงการเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ฯ ได้้พยายามจััดหาที่่�ดินิ
ในทำำ�เลที่่�เหมาะสมกัับราคา เพื่่�อรองรัับการขยายตััวในอนาคต
ถึึงแม้้จะไม่่อยู่่�ติิดสถานีีรถไฟฟ้้าหรืือทางด่่วนมาก แต่่ก็็สามารถ
เดิินทางเข้้าออกได้้สะดวก อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังมีีนโยบายในการซื้้�อ
ที่่�ดินิ ผืืนใหญ่่ เพื่่�อพััฒนาหลายโครงการครอบคลุุมทุุกระดัับราคา
สิินค้้าที่่�อยู่่�อาศััยในทำำ�เลเดีียวกััน โดยในขั้้�นตอนการจััดหาที่่�ดิิน
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และพััฒนาโครงการ บริิษัทั ฯ มีีทีีมวิิจัยั ในการสำำ�รวจสภาวะตลาด
และการแข่่งขััน รวมทั้้�งพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค จากนั้้�นจะทำำ�การ
ประมวลผลการศึึกษาเพื่่�อนำำ�มากำำ�หนดแนวคิิด รููปแบบ ทำำ�เล
ที่่�ตั้้�งที่่�เหมาะสมของโครงการ และประเมิินความเป็็นไปได้้ของ
โครงการ เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาอนุุมััติิ
การจััดซื้้�อที่่�ดิินที่่�มีีศัักยภาพและสามารถนำำ�มาพััฒนาได้้
ทัันตามแผนธุุรกิิจที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด แบ่่งออกเป็็น 3 แนวทาง คืือ
1. จากที่่�ดิินที่่�นายหน้้าขายที่่�ดิินนำำ�มาเสนอ และบริิษััทฯ
เป็็นคนกำำ�หนดทำำ�เลเพื่่�อให้้นายหน้้าดำำ�เนิินการ
2. ติิดต่่อซื้้�อที่่�ดิินโดยทีีมงานของบริิษััทฯ โดยตรงกัับ
เจ้้าของที่่�ดิิน
3. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้้ อ งการซื้้� อ ที่่� ดิิ น
ในสื่่�อต่่างๆ ทั้้�งสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ อิินเทอร์์เน็็ต เป็็นต้้น
• วััสดุุก่่อสร้้าง
บริิษััทฯ ได้้มีีการเจรจาต่่อรองผู้้�ผลิิตวััสดุุก่่อสร้้างเพื่่�อให้้
ได้้สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีีในราคาที่่�เหมาะสม โดยบริิษััทฯ จะเป็็น
ผู้้�จััดซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างเอง โดยวััสดุุบางรายการมีีการยืืนยัันราคา
ล่่วงหน้้าประมาณ 6 เดืือนขึ้้น� ไปกัับผู้้�จำำ�หน่่ายวัสดุุก่
ั อ่ สร้้าง อีีกทั้้�ง
การสั่่�งซื้้�อเป็็นจำำ�นวนมากจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถต่่อรองราคา
และเงื่่� อ นไขกัั บ ผู้้�ขายและควบคุุมต้้ น ทุุนค่่ าก่่ อ สร้้ า งได้้ ทั้้� ง นี้้�
ฝ่่ ายจัั ดซื้้� อ จะทำำ� หน้้ าที่่� ติิ ดตามการ เคลื่่� อ นไหวของราคาวัั สดุุ
ก่่อสร้้าง แล้้วนำำ�มาประเมิินและคำำ�นวณเป็็นต้้นทุุนค่่าก่่อสร้้าง
ซึ่่�งโดยปกติิราคาจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ในกรอบที่่�ประเมิินไว้้
แต่่ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสููงเกิินกว่่าที่่�ประมาณไว้้ บริิษััทฯ
จะจััดหาวััสดุุอื่่�นที่่�มีีคุุณภาพใกล้้เคีียงกัันทดแทน
• การพััฒนาโครงการ
บริิษัทั ฯ จะศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการขายและพััฒนา
โครงการ โดยฝ่่ายขาย การตลาด และฝ่่ายพัฒ
ั นาธุุรกิิจ จะทำำ�งาน
ร่่วมกัันในการสำำ�รวจตลาด การออกแบบ การตั้้�งราคา หลัังจาก
บริิษัทั ฯ ได้้ซื้้อ� ที่่�ดินิ แล้้วจะดำำ�เนิินการออกแบบด้้านสถาปััตยกรรม
ทั้้� ง ออกแบบเองและว่่ าจ้้ า งบริิ ษัั ท ออกแบบในการออกแบบ
รููปแบบของโครงการ การออกแบบตััวบ้้าน และการออกแบบ
ภายในบ้้าน จากนั้้�นจะว่่าจ้้างผู้้�รัับเหมาเพื่่�อวางแผน/ดำำ�เนิินการ
ก่่ อ สร้้ า งบ้้ า นและการตรวจสอบคุุณภาพโดยมีีขั้้� น ตอน
การดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�

ลำำ�ดัับ
(1)

ขั้้�นตอน

ระยะเวลา (เดืือน)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

พััฒนาโครงการ
ถมดิิน /
สาธารณููปโภค /
ออกแบบ /
สร้้างบ้้านตััวอย่่าง
ก่่อสร้้างบ้้าน /
ระบบไฟฟ้้า / ประปา
ตรวจสอบ

(2)

กฎหมาย
ขอค้้าที่่�ดิิน /
ขออนุุญาตก่่อสร้้าง
ขออนุุญาตจััดสรร
ออกโฉนดแปลงย่่อย

(3)

การขาย

• ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับโครงการที่่�อยู่่�อาศััย บริิษััทฯ ได้้มีีการออกแบบ
พััฒนาระบบสาธารณููปโภคที่่�เหมาะสมในทุุกๆ โครงการ เพื่่�อมิิให้้
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้วางระบบบำำ�บััด
นํ้้�าเสีียสำำ�หรัับบ้้านแต่่ละหลัังและระบบบำำ�บััดนํ้้�าเสีียส่่วนกลาง
รวมถึึงจัั ด ให้้ มีีการตร วจสอบคุุณภาพนํ้้� าทิ้้� ง ตามมาตรฐาน
ที่่�กฎหมายกำำ�หนดก่่อนที่่�จะระบายลงสู่่�ทางนํ้้�าสาธารณะต่่อไป
สำำ�หรัับโครงการที่่�ต้้องจััดทำำ�ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�ม
GOLD ก็็ได้้ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อเตรีียมการดัังกล่่าว รวมถึึงการ
ขออนุุญาตขอความเห็็นชอบในรายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่อสำำ�นัักนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เสีียก่่อนเริ่่�มขออนุุญาตก่่อสร้้างโครงการและดำำ�เนิินมาตรการ
ต่่างๆ ตามที่่�ระบุุไว้้ในรายงานฯ เพื่่�อลดผลกระทบจากงานก่่อสร้้าง
ต่่อชุุมชนโดยรอบโครงการ
งานระหว่่างการพััฒนา
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ มีียอดบ้้านที่่�ได้้รัับ
การจองแล้้วและรอโอนใน 50 โครงการ จำำ�นวนรวม 691 หน่่วย
คิิดเป็็นมููลค่่าขายทั้้�งสิ้้�น 2,413 ล้้านบาท

เตรีียมการขาย
และโฆษณา
ขออนุุมััติิเงิินกู้้�
ล่่วงหน้้า / ผ่่อนดาวน์์

กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อการพาณิิชยกรรม
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโครงการอาคารเชิิงพาณิิชยกรรม บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะพััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพในการบริิหารงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและเสริิมกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการเช่่า และทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถรัับรู้้�รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีโครงการอาคารเชิิงพาณิิชยกรรมซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจประเภทอาคาร
สำำ�นัักงาน โรงแรม เซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ และรัับบริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ดัังนี้้�
โครงการ

ประเภทของโครงการ

บริิหารโครงการ / เจ้้าของ

ขนาด

โครงการอาคารเชิิงพาณิิชยกรรม :
โกลเด้้นแลนด์์ บิิวดิ้้�ง

อาคารสำำ�นัักงาน

บริิษััท นารายณ์์ พาวิิลเลีียน จำำ�กััด

11,000 ตรม.

เอฟวายไอ เซ็็นเตอร์์

อาคารสำำ�นัักงาน

GOLD

48,000 ตรม.

มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์

อาคารสำำ�นัักงาน

GOLD / บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด1

48,000 ตรม.

สามย่่าน มิิตรทาวน์์ (รีีเทล)

Retail / Mixed Use
Complex

GOLD / บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด1

32,000 ตรม.

สาทร สแควร์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์ 2 อาคารสำำ�นัักงาน

บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด / GVREIT

73,000 ตรม.

ปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ 2

บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด / GVREIT

26,000 ตรม.

อาคารสำำ�นัักงาน
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โครงการ
ประเภทของโครงการ
บริิหารโครงการ / เจ้้าของ
โครงการที่่�พัักอาศััยประเภทอาคารสููง เซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ และโรงแรม:
ทริิปเปิ้้�ลวาย เรสซิิเด้้นซ์์
ห้้องชุุดพัักอาศััย
GOLD / บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด1
(สิิทธิิการเช่่า)
โรงแรมทริิปเปิ้้�ลวาย
โรงแรม
บริิษััท ภัักดีี ฮอสพิิทาลิิตี้้� จำำ�กััด3/
บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด1
โมเดน่่า บาย เฟรเซอร์์ กรุุงเทพฯ โรงแรม
Frasers Hospitality / GOLD
ดัับเบิ้้�ลยูู กรุุงเทพฯ
โรงแรม
บริิษััท นอร์์ท สาธร โฮเต็็ล จำำ�กััด
(บริิษััทร่่วม)
เมย์์แฟร์์ โฮเต็็ล
เซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ / Marriott International / บริิษััท
โรงแรม
แกรนด์์ เมย์์แฟร์์ จำำ�กััด และ GOLDPF
เดอะ แอสคอท สาทร
เซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ / Ascott International /
โรงแรม
บริิษััท สาธรทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
สกาย วิิลล่่าส์์
ห้้องชุุดพัักอาศััย
บริิษััท สาธรทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
(สิิทธิิการเช่่า)
โครงการอื่่�นๆ :
โครงการพานอรามา กอล์์ฟ
ที่่�ดิินจััดสรร รีีสอร์์ต
GOLD
แอนด์์ คัันทรีี คลัับ
และสนามกอล์์ฟ
หมายเหตุุ : 1. บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด เป็็นการร่่วมทุุนระหว่่างบริิษััทฯ และกลุ่่�มทีีซีีซีี โดยบริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 49
2. เป็็นอาคารที่่�บริิษััทฯ เป็็นผู้้�บริิหารอาคารให้้แก่่ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์โกลเด้้นเวนเจอร์์ (GVREIT)
3. บริิษััท ภัักดีี ฮอสพิิทาลิิตี้้� จำำ�กััด เป็็นบริิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อบริิหารงานส่่วนโรงแรม โดยบริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นหลััก

โครงการปััจจุุบััน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ มีีรายละเอีียดโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการพาณิิชยกรรม ดัังนี้้�
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ (FYI Center)
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ (FYI Center) ตั้้�งอยู่่�บนหััวมุุมถนนพระราม 4
ตััดกัับถนนรััชดาภิิเษก (ไผ่่สิงิ โต) ใกล้้กับั ศููนย์์ประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ � และสามารถเดิิน
ทางมายัังตััวอาคารได้้ด้้วยรถไฟฟ้้าใต้้ดิิน (MRT) ซึ่่�งมีีทางเข้้า - ออกจากตััวสถานีี
ศููนย์์ประชุุมแห่่งชาติิสิริิ กิิ ติ์์ิ อ� ยู่่�ด้้านหน้้าอาคาร โครงการดัังกล่่าวเป็็นอาคารสำำ�นัักงาน
สููง 12 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 3 ชั้้�น มีีพื้้�นที่่�เช่่าทั้้�งหมดประมาณ 50,000 ตารางเมตร
โดยออกแบบให้้ มีี ความยืื ด หยุ่่�นในการจัั ดพื้้� น ที่่� ใ ช้้ ง าน ภายใต้้ ค อนเซ็็ ป ต์์
Business + Creativity โดยก่่อสร้้างเสร็็จพร้้อมเปิิดใช้้งานตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 2 ปีี
2559 เป็็นต้้นมา และได้้รับั รางวััลอาคารอนุุรัักษ์พ์ ลัังงาน รางวััล LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขีียวแห่่งสหรััฐอเมริิกา
(U.S. Green Building Council : USGBC) ระดัับ GOLD ในช่่วงปลายปีี 2559
และรางวััลโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2561 ประเภท
อาคารสำำ�นัักงาน จากสมาคมสถาปนิิกสยาม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์
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ขนาด
516 ห้อง
102 ห้อง
239 ห้อง
403 ห้อง
164 ห้อง
177 ห้อง
3 ห้อง

2,000 ไร่

โครงการโกลเด้้นแลนด์์ บิิวดิ้้�ง (Goldenland Building)
โครงการโกลเด้้นแลนด์์ บิิวดิ้้�ง เป็็นอาคารสำำ� นัั กงาน
มีีพื้้�นที่่�ให้้เช่่าทั้้�งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตััวอาคาร
สููง 8 ชั้้�น และชั้้�นใต้้ดิิน 1 ชั้้�น อาคารตั้้�งอยู่่�ซอยมหาดเล็็กหลวง 1
ถนนราชดำำ�ริิ ห่่างจากสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส (BTS) สถานีีราชดำำ�ริิ
ราว 400 เมตร และยัั ง อยู่่�ใกล้้ กัั บ ย่่า นช้้ อ ปปิ้้� ง ใจกลางเมืื อ ง
และโรงแรมที่่�สำ�ำ คััญ เช่่น เซ็็นทรััลเวิิลด์์ เกษรวิิลเลจ เซ็็นทรััลชิิดลม
โรงแรมอนัันตรา สยาม กรุุงเทพ โรงแรมแกรนด์์ ไฮแอท เอราวััณ
และโรงแรมอิินเตอร์์ คอนติิเนนตััล โกลเด้้นแลนด์์ บิิวดิ้้�งได้้รับั การ
ออกแบบมาให้้สามารถมีีความยืืดหยุ่่�นในการจััดพื้้น� ที่่�เพื่่�อตอบรัับ
ความต้้องการของผู้้�เช่่าอาคารที่่�เป็็นบริิษััทขนาดเล็็กและกลาง
โครงการโกลเด้้นแลนด์์ บิิวดิ้้�ง

นอกจากนี้้� ยัั ง มีีอาคารสำำ� นัั ก งานที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ เป็็ น
ผู้้�บริิหารอสัังหาริิมทรััพย์์ ดัังนี้้�
• โครงการปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ (Park Ventures
Ecoplex)
โครงการปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ เป็็นอาคารสำำ�นัักงาน
ให้้ เ ช่่ า เกรดเอ ย่่ า นใจกลางเมืื อ ง ตั้้� ง อยู่่�หัั ว มุุมถนนเพลิิ น จิิ ต
และถนนวิิ ท ยุุ เชื่่� อ มต่่ อ โดยตรงจากรถไฟฟ้้ าบีีทีี เอส (BTS)
สถานีีเพลิิ น จิิ ต เป็็ น อาคารอนุุรัั กษ์์ พ ลัั ง งานในระดัั บ LEED
Platinum Certificated จาก USGBC
โครงการปาร์์ค เวนเจอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์

• โครงการสาทร สแควร์์ (Sathorn Square)
โครงการสาทร สแควร์์ เป็็นโครงการอาคารสำำ�นัักงาน
ให้้เช่่าเกรดเอ สููง 40 ชั้้น� และชั้้น� ใต้้ดินิ 5 ชั้้น� มีีพื้้�นที่่�เช่่ากว่า่ 73,000
ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ในย่่านธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญหััวมุุมถนนนราธิิวาส
ราชนคริิ น ทร์์ - สาทร ซึ่่� ง เป็็ น จุุดเชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า งถนนสาทร
และถนนนราธิิวาสราชนคริินทร์์ สามารถเข้้าถึึงอาคารได้้โดยตรง
ผ่่ า นทางเชื่่� อ มจากสถานีีรถไฟฟ้้ าบีีทีี เอส (BTS) ช่่ อ งนนทรีี
โครงการสาทร สแควร์์เป็็นอาคารอนุุรัักษ์พ์ ลัังงานในระดัับ LEED
GOLD Certificated จาก USGBC โดยมีีรููปแบบสถาปััตยกรรม
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ รวมถึึงมีีพื้้�นที่่�เช่่าในแต่่ละชั้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง
ไม่่มีีเสากลางและมีีฝ้้าเพดานสููงทำำ�ให้้มีีความยืืดหยุ่่�นในการ
จัั ดพื้้� น ที่่� สำำ� นัั ก งานได้้ ห ลายแบบ ในเดืื อ นเมษายน 2559
บริิษััทฯ ได้้ให้้เช่่าช่่วงสิิทธิิการเช่่าระยะยาวของที่่�ดิินและอาคาร
ดัังกล่่าวให้้แก่่ทรััสต์เ์ พื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โกลเด้้นเวนเจอร์์ (GVREIT)
โครงการสาทร สแควร์์
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โครงการสามย่่าน มิิตรทาวน์์
สามย่่าน มิิตรทาวน์์ เป็็นโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชยกรรม
แบบผสม (Mixed-Use) มููลค่่ากว่่า 9,000 ล้้านบาท ที่่�บริิษััทฯ พััฒนา
ภายใต้้ บ ริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุน (บริิ ษัั ท ลงทุุนร้้ อ ยละ 49) ตั้้� ง อยู่่�ที่่� หัั ว มุุม
ถนนพระราม 4 ตัั ด กัั บ ถนนพญาไท และทำำ� ทางเชื่่� อ มเป็็ น อุุโมงค์์
จากสถานีีรถไฟฟ้้าใต้้ดิินสถานีีสามย่่าน พื้้�นที่่�โครงการมีีองค์์ประกอบ
3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน 2) ส่่วนที่่�พัักอาศััยและโรงแรม
และ 3) พื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
โครงการสามย่่าน มิิตรทาวน์์

Drop off หน้้าตึึกสำำ�นัักงาน

สระว่่ายน้ำำ��ชั้้�น 33 ส่่วนพัักอาศััย

สามย่่าน มิิตรทาวน์์ พลาซ่่า
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• พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน : มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์ (Mitrtown Office Tower)
เป็็นอาคารสำำ�นัักงานเกรดเอ สููง 31 ชั้้น� มีีพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่า 48,000 ตารางเมตร
พร้้อมระบบ Turnstile แบบ face scan เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและเพิ่่�มระบบ
รัักษาความปลอดภััยและลดการสััมผััส (Touchless) พร้้อมประหยััดพลัังงาน
ด้้วยหลอดไฟ LED ทั้้�งอาคาร ระบบปรัับอากาศสามารถปรัับอุุณหภููมิใิ นพื้้�นที่่�ย่อ่ ย
ได้้ (ระบบ VAV) และพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานแบบไร้้เสากลาง Column free และฝ้้าเพดานสููง
เพื่่�อความยืืดหยุ่่�นในการจััดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน โดยอาคารสำำ�นัักงานเปิิดใช้้งาน
ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2562 และล่่าสุุดได้้รับั การรัับรองเป็็นอาคารอนุุรัักษ์พ์ ลัังงาน
ในระดัับ LEED Gold Certificated จาก USGBC ในเดืือนสิิงหาคม 2563
• ส่่วนที่่�พักั อาศััย : อาคารที่่�พักั อาศััยสูงู 33 ชั้้น� ประกอบไปด้้วย ทริิปเปิ้้�ล วาย
เรสซิิเด้้นซ์์ (Triple Y Residence) อาคารชุุดแบบสิิทธิิการเช่่า 516 ยููนิิต
พร้้อมด้้วยระบบรัักษาความปลอดภััยด้้วยคีีย์์การ์์ดในทุุกห้้องพัักและประตูู
พื้้�นที่่�ส่ว่ นกลางทั้้�งหมด ครบครัันด้้วยสระว่่ายนํ้้า� ห้้องออกกำำ�ลัังกาย ห้้องครััวกลาง
ห้้องอ่่านหนัังสืือ ห้้องสมุุด ฯลฯ และโรงแรมทริิปเปิ้้�ล วาย (Triple Y Hotel)
จำำ�นวน 102 ห้้อง ที่่�แยกเป็็นสััดส่่วนต่่างหากจากส่่วนพัักอาศััย ส่่วนอาคารชุุด
เปิิดการขายและเริ่่�มจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าไปเมื่่�อปลายเดืือนสิิงหาคม 2562
และส่่วนโรงแรมเริ่่�มเปิิดให้้บริิการตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2562
• พื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้า : สามย่่าน มิิตรทาวน์์ เป็็นศููนย์์การค้้า 6 ชั้้�น มีีพื้้�นที่่�
ให้้เช่่าทั้้�งสิ้้�น 36,000 ตารางเมตร ด้้วยแนวคิิด “คลัังอาหารและการเรีียนรู้้�”
พรั่่ง� พร้้อมไปด้้วยร้้านอาหารที่่�มีีชื่่อ� เสีียงในบริิเวณสามย่่านเดิิม และร้้านค้้าที่่เ� ป็็นที่่�
ต้้องการในปััจจุุบันั มีีโซนเปิิด 24 ชั่่ว� โมงไว้้สำำ�หรัับคนนอนดึึก และมีีพื้้�นที่่�ส่ง่ เสริิม
การเรีียนรู้้� co-learning space ภายใต้้ชื่่�อ สามย่่าน โค-ออป (Samyan CO-OP)
ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่�อ่า่ นหนัังสืือและแหล่่งการเรีียนรู้้� อีีกทั้้�งยัังมีีสามย่่าน มิิตรทาวน์์ ฮอลล์์
ขนาดประมาณ 1,800 ตารางเมตร สำำ�หรัับจััดอีีเว้้นต์์ ประชุุม สััมมนา ฯลฯ
โดยได้้เปิิดให้้บริิการในเดืือนกัันยายน ปีี 2562

โครงการโรงแรม ดัับเบิ้้�ลยูู กรุุงเทพ (W Bangkok)
เป็็นอาคารโรงแรมสููง 30 ชั้้�นและชั้้�นใต้้ดิิน 5 ชั้้�น มีีจำำ�นวนห้้องพัักรวม
403 ห้้อง ตั้้�งอยู่่�ในที่่�ดิินแปลงเดีียวกัับอาคารสาทร สแควร์์ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในใจกลาง
ย่่านธุุรกิิจ และใกล้้สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสช่่องนนทรีี ได้้รัับการออกแบบให้้
เป็็นโรงแรมหรููระดัับ 5 ดาว แบรนด์์ดัับเบิ้้�ลยูู (W) ภายในเครืือข่่ายแมริิออท
และอยู่่�ภายใต้้การบริิหารงานของเครืือข่่ายโรงแรมชั้้�นนำำ�ของโลก บจ.แมริิออท
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล โรงแรมดัังกล่่าวเคยได้้รัับรางวััลต่่างๆ มากมาย เช่่น Best
Design Hotel Worldwide 2015 บริิษััทฯ ได้้ร่่วมทุุนกัับบริิษััทต่่างชาติิเพื่่�อ
ดำำ�เนิินงานโครงการนี้้� โดยปััจจุุบัันบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ร้้อยละ 20
โรงแรม ดัับเบิ้้�ลยูู กรุุงเทพฯ

โรงแรม โมเดน่่า บาย เฟรเซอร์์ กรุุงเทพฯ

โรงแรมโมเดน่่า บาย เฟรเซอร์์ กรุุงเทพฯ (Modena by
Fraser Bangkok)
โรงแรมโมเดน่่า บาย เฟรเซอร์์ กรุุงเทพฯ สููง 14 ชั้้น� และชั้้น� ใต้้ดินิ
1 ชั้้�น มีีห้้องพัักจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 239 ห้้อง ภายใต้้การบริิหารจััดการ
ของเฟรเซอร์์สฮอสปิิธาลิิตี้้� (Frasers Hospitality) ผู้้�เข้้าพัักจะได้้รัับ
ประสบการณ์์ความสะดวกสบายเหมืือนอยู่่�ที่่�บ้้าน ซึ่่�งตััวอาคารตั้้�งอยู่่�
ในที่่�ดิินเดีียวกัันกัับอาคารสำำ�นัักงานเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ ด้้วยทำำ�เล
ที่่�ตั้้�งของโรงแรมที่่�ใกล้้กัับศููนย์์ประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์� ท่่าเรืือคลองเตย
และย่่านการค้้าที่่สามาร
�
ถเดิินทางได้้ด้ว้ ยรถไฟฟ้้าใต้้ดินิ จึึงเหมาะสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ต้้องการจะเดิินทางมาติิดต่่อธุุรกิิจ

โครงการเดอะ แอสคอท สาทร (Asscott Sathorn) และสกาย
วิิลล่่าส์์ (Sky Villa)
เป็็นอาคารเซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ที่่�ทัันสมััยตั้้�งอยู่่�ใจกลางย่่านธุุรกิิจ
บนถนนสาทร ใกล้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้าช่่องนนทรีี มีีความสููง 35 ชั้้�น มีีห้้อง
เซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ให้้เช่่าจำำ�นวน 177 ยููนิิต บริิหารอาคารโดยดิิ แอสคอท
กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในการบริิการจััดการโรงแรมและที่่�พัักอาศััยชั้้�นนำำ�
จากประเทศสิิงคโปร์์ นอกจากนี้้� พื้้�นที่่�ของอาคารระหว่่างชั้้�น 21 ถึึง 35
เป็็นที่่�ตั้้�งของสกาย วิิลล่่าส์์ ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยให้้เช่่าระยะยาวและออกแบบ
หรููหราโดยดีีไซเนอร์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียง
โครงการเดอะ แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิิลล่่าส์์
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โครงการเมย์์แฟร์์ แมริิออท เอ็็กเซคคิิวทีีฟ อพาร์์ทเม้้นท์์ (Mayfair
Marriott Executive Apartment)
เมย์์แฟร์์ แมริิออท ที่่�ถููกออกแบบให้้เป็็นเซอร์์วิิส อพาร์์ตเม้้นท์์ที่่�หรููหรา
ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของกรุุงเทพฯ โดยตััวอาคารสููง 25 ชั้้�น ปััจจุุบัันได้้รัับใบอนุุญาต
ให้้ประกอบกิิจการโรงแรมได้้ และบริิษัทั ฯ ได้้ขายสิิทธิิการเช่่าของอาคารดัังกล่่าว
แก่่กองทุุนโกลด์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� ฟัันด์์ (บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นอยู่่�ประมาณ 1 ใน 3)
ตััวอาคารประกอบด้้วยห้้องพัักจำำ�นวน 164 ห้้อง ห้้องพัักมีีขนาดตั้้�งแต่่ 1 - 3 ห้้องนอน
บริิหารโครงการโดย บจ.แมริิออท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ซึ่่�งเป็็นบริิษััทบริิหารงาน
ด้้านการโรงแรมชั้้�นนำำ�ของโลก โครงการตั้้�งอยู่่�ใจกลางซอยหลัังสวน ไม่่ไกลจาก
สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส และใกล้้สวมลุุมพิินีี ซึ่่ง� ถืือเป็็นบริิเวณที่่�เป็็นสวนสาธารณะ
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในย่่านธุุรกิิจของกรุุงเทพฯ
โครงการเมย์์แฟร์์ แมริิออท เอ็็กเซ็็คคิิวทีีฟ อพาร์์ทเมนท์์

การตลาดและสภาวะการแข่่งขััน
• ภาวะอุุตสาหกรรมโดยรวม
ตลาดอาคารสำำ� นัั ก งานยัั ง มีีโอกาสเติิ บ โตได้้ อ ย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง แต่่ในปีี 2563 นี้้� การเติิบโตมีีแนวโน้้มชะลอตััวเนื่่�องจาก
สภาพเศรษฐกิิจชะลอตััวทั่่�วโลกจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ข้้ อ มูู ล จากศูู น ย์์ วิิ จัั ย ของบริิ ษัั ท ซีีบีีอาร์์ อีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ระบุุว่่า ณ ไตรมาส 2 ปีี 2563 ปริิมาณพื้้�นที่่�
สำำ�นัักงานให้้เช่่าของอาคารสำำ�นัักงานที่่�สร้้างเสร็็จในกรุุงเทพฯ
ทั้้�งหมดมีีประมาณ 9.15 ล้้านตารางเมตร เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.4
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 และจากพื้้�นที่่�ดังั กล่่าวเป็็นพื้้�นที่่�ที่่ถู� กู เช่่าแล้้ว
8.38 ล้้านตารางเมตร หรืืออััตราพื้้น� ที่่�ว่า่ งมีีสััดส่ว่ นอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 8.4
ของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานให้้เช่่าทั้้�งหมด ซึ่่�งจััดว่่าเป็็นอััตราพื้้�นที่่�ว่่าง
ที่่� ยัั ง คงตํ่่� า โดยอัั ตราค่่ า เช่่ า เฉลี่่� ย ของสำำ� นัั ก งานเกรดเอคงที่่�
อยู่่�ในราคา 1,100 บาทต่่อตารางเมตร
จากสภาวะเศรษฐกิิ จ และการลงทุุนชะลอตัั ว ทั่่� ว โลก
ในปีี 2563 นี้้� ซีีบีีอาร์์อีีคาดการณ์์ว่า่ ความต้้องการพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
ให้้เช่่าลดลง ทำำ�ให้้ปริิมาณการเช่่าใหม่่ลดน้้อยลงกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
และอััตราค่่าเช่่าโดยรวมคงที่่�ไม่่เพิ่่�มขึ้้�น โดยความต้้องการยัังคง
เป็็นอาคารสำำ�นัักงานในย่่านศููนย์์กลางธุุรกิิจ Central Business
District (CBD) ที่่�อยู่่�ในแนวรถไฟฟ้้า BTS หรืือ MRT กลุ่่�มธุุรกิิจ
ที่่�มีีความต้้องการเช่่าสำำ�นัักงานเพิ่่�มขึ้้�นในปีีนี้้�ยัังคงเป็็นธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ e-commerce ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ consumer
finance (ธนาคารและสถาบัันการเงิินที่่�ขยายธุุรกิิจให้้บริิการ
ธุุรกรรมทางอิินเทอร์์เน็็ตและให้้บริิการออนไลน์์ ไม่่ใช่่การขยาย
หรืือเพิ่่�มสาขา) ธุุรกิิจประกััน และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ
และสุุขอนามััย
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ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�ยังั ไม่่มีี
วััคซีีนป้้องกััน และสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว อาจส่่งผลให้้ตลาด
สำำ�นัักงานชะลอตััวใน 1 - 2 ปีีข้้างหน้้า นอกจากนี้้� ตลาดอาคาร
สำำ�นัักงานยัังมีีปััจจัยกดดั
ั
นั จากสำำ�นัักงานให้้เช่่ารูปู แบบใหม่่ หรืือ
“co-working space” ที่่�มีีลักษ
ั ณะพื้้�นที่่�เป็็นสำำ�นัักงานเต็็มรูปู แบบ
พร้้อมด้้วยอุุปกรณ์์พื้้น� ฐานที่่�จำำ�เป็็น โดยคิิดค่า่ ใช้้จ่ายตาม
่
ปริิมาณ
การใช้้สอย ตอบสนองความต้้องการของผู้้�เช่่าที่่ไ� ม่่ต้อ้ งการลงทุุน
ตบแต่่งพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานและต้้องการความยืืดหยุ่่�นสููง co-working
space จึึงเข้้ามามีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดของอาคารสำำ�นัักงาน
ให้้เช่่าเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้� ในระยะ 1 - 3 ปีีข้้างหน้้า จะมีีปริิมาณ
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีอาคารสำำ�นัักงาน
อยู่่�ในระหว่่างการก่่อสร้้าง คิิดเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหม่่ให้้เช่่า
อีีกประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร และจะทยอยสร้้างเสร็็จ
ในช่่วงปีี 2564 - 2566 ข้้อมููลจากซีีบีีอาร์์อีีระบุุเพิ่่�มว่่า ขณะนี้้�
มีีที่่� ดิิ น ใจกลางเมืื อ งหลายแปลงกำำ� ลัั ง ถูู กพัั ฒ นาและอยู่่�ใน
ขั้้�นตอนวางแผนก่่อสร้้างเป็็นอาคารสำำ�นัักงานให้้เช่่าอีีก ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อตลาดสำำ�นัักงานให้้เช่่าในอนาคต โดยในระยะยาว
หากพื้้� น ที่่� ใ ห้้ เ ช่่ ามีีมากกว่่ า ความต้้ อ งการ อาจส่่ ง ผลกระทบ
ให้้อััตราพื้้�นที่่�ว่่างจะเพิ่่�มขึ้้�นและอััตราค่่าเช่่าจะลดลงตามลำำ�ดัับ
ด้้านสภาวะการแข่่งขัันในตลาดพื้้�นที่่�ค้้าปลีีก ประกอบ
ไปด้้วยผู้้�พััฒนาโครงการหลััก 6 ราย ได้้แก่่ กลุ่่�มเซ็็นทรััล กลุ่่�ม
เดอะมอลล์์ สยามฟิิวเจอร์์ ดีีเวลอปเมนท์์ บิ๊๊�กซีี ซุุปเปอร์์เซ็็นเตอร์์
สยามพิิวรรธน์์ และเอก-ชััย ดีีสทริิบิวิ ชั่่น� ซิิสเทม โดยกลุ่่�มเซ็็นทรััล
มีีส่่วนแบ่่งการตลาดสููงสุุดที่่�ร้้อยละ 16 ตามด้้วยบิ๊๊�กซีี ซุุปเปอร์์
เซ็็นเตอร์์ ร้้อยละ 7 และสยามฟิิวเจอร์์ ดีีเวลอปเมนท์์ ร้้อยละ 6
ตามลำำ�ดัับ โดยพิิจารณาจากขนาดพื้้�นที่่�ค้า้ ปลีีกรวม (Retail Gross
Floor Area) จากภาพรวมศููนย์์การค้้าในปีี 2563 พบว่่าธุุรกิิจค้้า

ปลีีกได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ
COVID-19 รวมถึึงการปรัับตััวลดลงของการบริิโภคและการลงทุุน
ภาคเอกชน และการเพิ่่�มขึ้้น� ของหนี้้ค� รััวเรืือนสะสม ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
ชะลอการใช้้จ่่าย จากข้้อมููลของศููนย์์วิิจััยของบริิษััท ซีีบีีอาร์์อีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ระบุุว่่า ในปีี 2562 ธุุรกิิจค้้าปลีีกมีีอััตราการ
เติิบโต (Total Supply) ที่่�ชะลอตััวลงอยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 2.9 โดยปริิมาณ
พื้้�นที่่�ค้้าปลีีกให้้เช่่าทั้้�งหมดในกรุุงเทพฯ อยู่่�ที่่� 7,739,037 ตร.ม.
เพิ่่�มขึ้้�น 221,194 ตร.ม. จากโครงการศููนย์์การค้้าใหม่่ที่่�ก่่อสร้้าง
แล้้วเสร็็จทั้้�งสิ้้�น 4 โครงการ โดยพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกทั้้�งหมด แบ่่งเป็็น
ศููนย์์การค้้าและห้้างสรรพสิินค้้าประมาณร้้อยละ 66% ตามด้้วย
ซููปเปอร์์สโตร์์ ร้้อยละ 15 คอมมููนิิตี้้�มอลล์์ ร้้อยละ 13 ตามลำำ�ดัับ
และภาพรวมอััตราการเช่่าพื้้�นที่่�ค้้าปลีีก (Occupancy Rate)
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 95.6 ที่่�อััตราเติิบโตร้้อยละ 0.41 จากปีีก่่อนหน้้า
อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2562 มีีพื้้�นที่่�ค้้าปลีีกกำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่าง
ก่่อสร้้างทั้้�งสิ้้�น 539,368 ตร.ม. ลดลงจากปีีก่่อนหน้้าในอััตรา
ร้้อยละ 13.6 โดยคาดการณ์์ว่่าในปีี 2563 จะก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ
ทั้้�งสิ้้�น 114,479 ตร.ม. อีีกทั้้�งมีีผู้้�พััฒนาโครงการหลายรายประกาศ
ชะลอการขยายการลงทุุนโครงการขนาดใหญ่่ เนื่่�องจากความ
กัังวลเกี่่�ยวกัับสภาพเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััวและหนี้้�สิินครััวเรืือน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง และกลัับไปให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา
ศัักยภาพโครงการที่่�มีีอยู่่�เพื่่�อรอจัังหวะการลงทุุนที่่�เหมาะสม
• กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจโดยรวม
เพื่่�อรัักษาความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน บริิษัทั ฯ ใช้้กลยุุทธ์์
เร่่งอััตราการเช่่า และยัังคงใช้้กลยุุทธ์์การสร้า้ งความสััมพันั ธ์์อันั ดีี
กัับผู้้�เช่่า พััฒนาและปรัับปรุุงการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีมาตรการความปลอดภััยและช่่วยเหลืือ
ผู้้�เช่่าช่่วงการแพร่่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ
ยัังจััดกิิจกรรมต่่างๆ ให้้แก่่ผู้้�เช่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการจััดกิิจกรรม
ขายสิินค้้าลดราคาจากแบรนด์์สิินค้้าชั้้�นนำำ� กิิจกรรมเทศกาล
อาหารและขนม (Food Fest & Sweet Treats) กิิจกรรมประกวด
ร้้องเพลง (Singing contest) และกิิจกรรมวิ่่�ง “Vertical Run”
(งดจััดในปีี 2563) กิิจกรรมตามงานประเพณีี เช่่น ตัักบาตรรัับปีีใหม่่
สรงนํ้้�าพระช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ กิิจกรรมเพื่่�อช่่วยสัังคมต่่างๆ
กิิจกรรมเพื่่�อความปลอดภััย อัันได้้แก่่ การซ้้อมอพยพคนภายใน
ของผู้้�เช่่าอาคารหากเกิิดเหตุุอััคคีีภััยประจำำ�ปีี ซึ่่�งกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่� จัั ดขึ้้� น นี้้� มีีวัั ตถุุ ประสงค์์ เ พื่่� อ เพิ่่� ม ความบัั น เทิิ ง สัั น ทนาการ
ความสะดวกสบาย เน้้นยํ้้�าความปลอดภััยในอาคารสููง และ
สร้้างสัังคมที่่�น่า่ อยู่่�ในอาคาร กิิจกรรมดังั กล่่าวและผลการสำำ�รวจ
ความพึึงพอใจการบริิการในปีี 2563 ความพึึงพอใจเฉลี่่ยทุุก
� อาคาร
มากกว่่าร้้อยละ 80 จึึงเป็็นส่่วนช่่วยสะท้้อนผลการดำำ�เนิินงาน

ของอาคาร ทั้้�งของบริิษััทฯ และอาคารที่่�บริิษััทฯ เป็็นผู้้�บริิหาร
อาคาร ให้้รักษาร
ั
ะดัับอััตราการเช่่าเกืือบ 100% และอััตราค่า่ เช่่า
ได้้สููงเป็็นอัันดัับต้้นๆ ในระดัับเดีียวกัันในตลาด
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ� คัั ญ กัั บ การพัั ฒ นาโครงการ
การออกแบบและการอนุุรัักษ์์พลัังงานทั้้�ง 4 อาคาร ได้้แก่่อาคาร
ปาร์์คเวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์ อาคารสาทร สแควร์์ อาคารเอฟ วาย
ไอ เซ็็นเตอร์์ และล่่าสุุด อาคารมิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์
ได้้รัับการรัับรองเป็็นอาคารที่่�ก่่อสร้้างให้้ประหยััดพลัังงานและ
เป็็นมิิตรต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล LEED (Leadership
in Energy and Environment Design) ของ USGBC ระดัับ Gold
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้รับั รางวััลในด้้านการออกแบบและพััฒนา
โครงการในระดัับภููมิภา
ิ ค เอเชีีย แปซิิฟิคิ (Asia Pacific Property
Awards Development) โดย IPA ประเภท Mixed Use
Development โดยตััดสิินจากการออกแบบสถาปััตยกรรมทั้้�ง
ภายนอกและภายใน ภููมิิสถาปััตย์์ รวมถึึงเทคโนโลยีีเพื่่�อการ
อยู่่�อาศััย ความปลอดภััย และการคำำ�นึึงถึึงการอยู่่�อาศััยที่่�ยั่่�งยืืน
เป็็นอีีกหนึ่่�งความตั้้�งใจที่่�สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นพััฒนาโครงการ
ที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อส่่งมอบความสุุขให้้กัับลููกค้้าและตอบโจทย์์
ทุุกไลฟ์์สไตล์์อย่่างแท้้จริิง สำำ�หรัับอาคารปาร์์ค เวนเชอร์์ อีีโคเพล็็กซ์์
และอาคารสาทร สแควร์์ ยัังได้้รัับรางวััล Thailand Energy
Awards และ ASEAN Energy Awards และเมื่่�อปลายปีี 2560
ขณะที่่�อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ได้้รัับรางวััล 2 รางวััล ได้้แก่่
Best Office Development และ Best Green Development
จาก Thailand Property Awards 2017 และล่่าสุุด อาคาร
เอฟ วาย ไอ เซ็็นเตอร์์ ยัังได้้รับั รางวััลด้้านอนุุรัักษ์พ์ ลัังงาน ประเภท
อาคาร - อาคารสร้้างสรรค์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงาน (อาคารใหม่่)
จากการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018
เมื่่�อเดืือนสิิงหาคม ปีี 2561 และรางวััลโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2561 ประเภทอาคารสำำ�นัักงาน
จากสมาคมสถาปนิิกสยาม ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของการเช่่าพื้้�นที่่�สำ�ำ นัักงาน
จะมีีทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทในประเทศและบริิษััทต่่างชาติิชั้้�นนำำ�จำำ�นวน
ประมาณ 500 ราย โดยผู้้�เช่่าต้้องการสร้้างภาพลัักษณ์์ทางการ
ตลาดขององค์์กรบนทำำ�เลใจกลางเมืือง สถานที่่�ตั้้�งใกล้้ระบบ
ขนส่่งสาธารณะหรืือเชื่่อ� มกัับรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสหรืือเอ็็มอาร์์ทีีที่่ลู� กค้
ู า้
และพนัักงานของผู้้�เช่่าสามารถเข้้าถึึงอาคารสำำ�นัักงานได้้โดยสะดวก
การเป็็นอาคารประหยััดพลัังงานส่่งเสริิมการสร้า้ งสภาพแวดล้้อม
ที่่�ดีีต่อ่ การทำำ�งานของพนัักงาน จะช่่วยให้้พนัักงานรัักองค์์กรและ
ภููมิใิ จต่่อความใส่่ใจที่่�องค์์กรมีีให้้ต่อ่ พนัักงาน นอกจากนี้้ผู้้�� เช่่ามักจ
ั ะ
เลืือกพื้้�นที่่�เช่่าที่่มีี� ความยืืดหยุ่่�นในการจััดสำ�ำ นัักงานได้้หลากหลาย
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รููปแบบที่่�ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ขององค์์กรผู้้�เช่่าได้้
ซึ่่ง� อาคารต่่างๆ ภายใต้้การดูแู ลของบริิษัทั ฯ มีีคุุณสมบััติที่่ิ สามาร
�
ถ
รองรัับผู้้�เช่่าบริิษัทั ขนาดเล็็กจนถึึงองค์์กรขนาดใหญ่่ตอบสนองต่่อ
ความต้้องการดัังกล่่าวของลููกค้้าได้้ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมา
ด้้านกลยุุทธ์์ในการปล่่อยเช่่าพื้้น� ที่่� บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการผ่่าน
Agency ชั้้�นนำำ�ซึ่่�งเป็็นธุุรกรรมปกติิของการเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน
ที่่�ลููกค้้าจะติิดต่่อผ่่าน Agency ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จะประสานงานกัับ
Agency อย่่างใกล้้ชิดิ คััดสรรและตรวจสอบประวััติลูิ กค้
ู า้ ประเภท
ธุุรกิิจของลููกค้้า พร้้อมให้้ข้้อมููลที่่�ลููกค้้าต้้องการ และเสนอราคา
ค่่าเช่่าที่่เ� หมาะสม รวมถึึงติิดตามผลจนถึึงที่่�สุุด นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ
ยัังมีีการทำำ�กิิจกรรมลููกค้้าสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง และรัักษาระดัับ
การบริิการ มีีมาตรฐานและกระบวนการจััดการอาคาร มีีระบบ
รัักษาความปลอดภััยที่่�เข้้มงวด มีีการตรวจสอบงานระบบและ
บำำ�รุุงรัักษาอยู่่�สมํ่่�าเสมอ อีีกทั้้�งยัังมีีช่่องทางสื่่�อสาร ประชาสััมพันั ธ์์
กัับผู้้�เช่่าผ่่านช่่องทางต่่างๆ รวมทั้้�งอิินเทอร์์เน็็ตและโซเชีียลมีีเดีีย
ต่่างๆ เช่่น เว็็บเพจ เฟซบุ๊๊�ก อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอกยํ้้�าแบรนด์์
ของอาคารสำำ�นัักงาน
ด้้านส่่วนงานโครงการศููนย์์การค้้าพบว่่า สถานการณ์์
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ได้้สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญ
ต่่อตลาดพื้้�นที่่�ค้า้ ปลีีก ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นจะต้้องคิิดนอกกรอบ
เพื่่� อ สร้้ า งสรรค์์ แ ผนธุุรกิิ จที่่� สามาร ถรัั บ มืื อ กัั บ สถานการณ์์
ที่่�ไม่่คาดคิิดได้้อย่่างทัันท่่วงทีี มีีความยืืดหยุ่่�นสููง และก่่อให้้เกิิด
ประสิิ ท ธิิ ภา พมากที่่� สุุด โดยการเปลี่่� ย นแปลงเกี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ
3 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ เจ้้าของหรืือผู้้�พััฒนาพื้้�นที่่�ค้้าปลีีก ร้้านค้้า และ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการวางกลยุุทธ์์ภายใต้้สภาวะ
ตลาดปััจจุุบััน โดยเน้้นย้ำำ��แนวคิิด “คลัังอาหารและการเรีียนรู้้�”
ผ่่านองค์์ประกอบต่่างๆ ของโครงการ ทั้้�งร้้านค้้า กิิจกรรมทาง
การตลาด การออกแบบพื้้�นที่่� และการตกแต่่งสร้้างบรรยากาศ
นอกจากนี้้� ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
ผู้้�เช่่าและลููกค้า้ ผ่่านมาตรฐานการบริิการที่่ดีี� และให้้ความช่่วยเหลืือ
สนัั บ สนุุนตามแนวคิิ ดด้้ า นกลยุุทธ์์ การ ให้้ บ ริิ การลูู กค้้ า แบบ
“มิิ ตร คอมมิิ ว นิิ ตี้้� ” อีีกหนึ่่� ง กลยุุทธ์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ นำำ� มาใช้้ ใ นการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างชุุมชนแห่่งความเป็็น “มิิตร” โดยการจัับมืือ
กัับชุุมชน เช่่น สถานศึึกษาและผู้้�อยู่่�อาศััย รวมถึึงพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจต่่างๆ เพื่่�อรัักษาความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
• ที่่�ดิิน
ที่่�ดินิ ที่่�เหมาะสมต่่อการพััฒนาโครงการเชิิงพาณิิชยกรรม
ควรเป็็นทำำ�เลที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในย่่านธุุรกิิจ มีีการคมนาคมที่่�สะดวกสบาย
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หากอยู่่�ในแนวรถไฟฟ้้ าจ ะเป็็ น ปัั จจัั ย หนุุนต่่ อ โครงการยิ่่� ง ขึ้้� น
อย่่างไรก็็ตาม การจััดหาที่่�ดินิ ในทำำ�เลดัังกล่่าวมีีความท้้าทายมากขึ้้�น
เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดของพื้้�นที่่�และราคาที่่�ดิินที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นทุุกปีี
นอกจากนี้้�เงื่่�อนไขของกรรมสิิทธิ์์�ของที่่�ดิินในบริิเวณดัังกล่่าว
มัั กจ ะเป็็ น การขายสิิ ท ธิ์์� การ เช่่ าร ะยะยาวแทนที่่� จ ะขายโอน
กรรมสิิทธิ์์�ขาด ดัังนั้้�น ในการจััดหาที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาโครงการ
จึึงต้้ อ งรอให้้ ที่่� ดิิ น ผืื น นั้้� น ๆ หมดภาระผูู กพัั น ตามสัั ญ ญาเดิิ ม
หรืือปลอดจากภาระใดๆ เสีียก่่อน
อย่่ า งไรก็็ ตามจากการที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ มีีทั้้� ง ประสบการณ์์
และความพร้้อมในการพััฒนาโครงการในรููปแบบที่่�หลากหลาย
ทั้้�งอาคารสำำ�นัักงาน โรงแรม เซอร์์วิสิ อพาร์์ตเม้้นท์์ และศููนย์์การค้า้
อีีกทั้้�งบริิษััทฯ มีีประสบการณ์์ในการเช่่าและพััฒนาที่่�ดิินกัับ
เจ้้าของที่่�ดินิ รายใหญ่่มาอย่่างยาวนานและได้้ปฏิิบัติั ตาม
ิ เงื่่อ� นไข
ต่่างๆ ในสััญญาเช่่ามาด้้วยดีีโดยตลอด จนมีีชื่่�อเสีียงและได้้รัับ
การยอมรัับโดยทั่่�วไป เหล่่านี้้�ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ได้้มีีโอกาสในการ
พััฒนาที่่�ดิินแปลงที่่�มีีศัักยภาพ เช่่น ที่่�ดิินโครงการเอฟ วาย ไอ
เซ็็นเตอร์์ ที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณสี่่�แยกคลองเตย ถนนรััชดาภิิเษกตััดกัับ
ถนนพระราม 4 และโครงการสามย่่าน มิิตรทาวน์์ ที่่�ตั้้�งอยู่่�บริิเวณ
สี่่�แยกสามย่่าน ถนนพระราม 4 ตััดกัับถนนพญาไท
ในการเช่่าที่่�ดิินนั้้�นบริิษััทฯ จะทำำ�สััญญาการเช่่าที่่�ดิิน
โดยทั่่�วไปเป็็นเวลา 30 ปีี และ/หรืืออาจมีีเงื่่อ� นไขในการเช่่าต่อ่ อีีก
30 ปีี การพััฒนาโครงการจึึงต้้องเน้้นพััฒนาในที่่�ที่่�มีีศัักยภาพสููง
และการคมนาคมสะดวก การจััดหาที่่�ดินิ ในแต่่ละครั้้ง� ฝ่่ายบริิหาร
จะเป็็นผู้้�เข้้าไปดููพื้้น� ที่่�ด้ว้ ยตนเอง โดยมีีการศึึกษาข้้อดีีข้้อเสีีย ข้้อมููล
ด้้านกฎหมายและผัังเมืืองและข้้อมููลทางการตลาดอย่่างละเอีียด
ก่่อนนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาอนุุมััติิการซื้้�อ
หรืือเช่่าที่่�ดิินในแต่่ละแปลง
• วััสดุุก่่อสร้้าง
ปัั จจุุบัั น ผู้้�รัั บ เหมาที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ว่่ าจ้้ า งเป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบ
ในการจััดหาวััสดุุสำำ�หรัับการก่่อสร้้าง บริิษัทั ฯ ได้้ระบุุรายละเอีียด
ราคาของวััสดุุก่่อสร้้างไว้้ในสััญญาจ้้าง เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
ไม่่ ใ ห้้ บ ริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ ผลกระทบจากราคาวัั สดุุก่่ อ สร้้ า งที่่� อ าจ
เพิ่่� มสูู ง ขึ้้� น รวมถึึงปัั ญ หาที่่� เ กิิ ดจากวัั สดุุก่่ อ สร้้ า งขาดแคลน
ในระหว่่ า งก่่ อ สร้้ า ง อีีกทั้้� ง การจ้้ า งเหมาจะทำำ� การคัั ด เลืื อ ก
ผู้้�รัั บ เหมาที่่� มีี ประสบการณ์์ มีีความเชี่่� ย วชาญ และผลงาน
ที่่�ผ่่านมาเป็็นที่่�ยอมรัับ เพื่่�อสามารถส่่งมอบงานที่่�มีีคุุณภาพได้้
ตามกำำ�หนดการตามสััญญา

• การพััฒนาโครงการ
บริิษััทฯ จะเปิิดประมููลราคาในส่่วนของงานผู้้�รัับเหมา
โครงการ โดยผู้้�ที่่�ชนะการประมููลจึึงจะทำำ�สััญญาการก่่อสร้้างแบบ
ทั้้�งโครงการและมีีการรัับประกัันราคา โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
ขั้้�นตอนของโครงการอาคารสููง

ระยะเวลาโดยประมาณ

ศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการ

1 - 3 เดืือน

วางแผนโครงการเบื้้�องต้้น
2 - 4 เดืือน
ออกแบบโครงสร้้างอาคาร
วางรายละเอีียดของแบบ

2 - 4 เดืือน

วางรายละเอีียดการก่่อสร้้าง
กำำ�หนดผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้าง
4 - 6 เดืือน
เปิิดประมููลผู้้�รัับเหมา
ระยะเวลาการก่่อสร้้าง
ส่่งมอบงาน
ระยะเวลาการรัับประกัันการก่่อสร้้าง

12 - 36 เดืือน
แล้้วแต่่ขนาดของโครงการ
12 เดืือน

• ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
สำำ�หรัับอาคารขนาดใหญ่่หรืืออาคารสููง บริิษัทั ฯ ได้้มีีการ
ออกแบบพััฒนาระบบสาธารณููปโภคที่่�เหมาะสมในทุุกๆ โครงการ
เพื่่�อมิิให้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยได้้วางระบบบำำ�บััดนํ้้า� เสีีย
รวมสำำ�หรัับส่่วนใช้้สอยทั้้�งหมด รวมถึึงจััดให้้มีีการตรวจสอบ
คุุณภาพนํ้้�าทิ้้�งตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนดก่่อนที่่�จะระบาย
ลงสู่่�ทางนํ้้�าสาธารณะต่่อไป เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
บริิษััทฯ จึึงคำำ�นึึงถึึงการเพิ่่�มต้้นไม้้หรืือพื้้�นที่่�สีีเขีียวของโครงการ
มากกว่่าที่่�กำำ�หนดในกฎหมายเสมอ
นอกเหนืื อ จากนั้้� น บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ว่่ าจ้้ า งที่่� ป รึึกษาเพื่่� อ
เตรีียมการดัังกล่่าว รวมถึึงการขออนุุญาตขอความเห็็นชอบ
ในรายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมต่่อสำำ�นัักนโยบายและแผน
ทรัั พยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อ มเสีียก่่อ นเริ่่�มขออนุุญาต
ก่่อสร้้างอาคาร และดำำ�เนิินมาตรการต่่างๆ ตามที่่�ระบุุในรายงานฯ
เพื่่�อลดผลกระทบจากงานก่่อสร้้างต่่อชุุมชนโดยรอบโครงการ

อีีกทั้้� ง บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ออกแบบและก่่ อ สร้้ า งอาคารเพื่่� อ
การอนุุรัักษ์์พลัังงานโดยเป็็นไปตามมาตรฐานสากล “LEED
(Leadership in Energy and Environment Design) Certificated”
กัับ USGBC เช่่น โครงการอาคารสำำ�นัักงานสาทร สแควร์์ โครงการ
อาคารสำำ� นัั ก งานเอฟ วาย ไอ เซ็็ น เตอร์์ อาคารสำำ� นัั ก งาน
มิิตรทาวน์์ ออฟฟิิศ ทาวเวอร์์ ในโครงการสามย่่านมิิตรทาวน์์
ซึ่่ง� เป็็นนวััตกรรมใหม่่ของอาคารที่่�เน้้นการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
เช่่น มีีระบบระบายอากาศ ควบคุุมระดัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
การหมุุนเวีียนของระบบทำำ� ความเย็็ น โดยใช้้ ร ะบบนํ้้� า เย็็ น
(ไม่่ มีีสาร เคมีี) ระบบแสงสว่่ า งในพื้้� น ที่่� อ าคารจะใช้้ ห ลอด
ฟลููออเรสเซนต์์ชนิิดประหยััดไฟ T5 (T5 Fluorescent Lamp)
หรืือหลอด LED เพื่่�อประหยััดพลัังงานไฟฟ้้า
งานระหว่่างการพััฒนา
บริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ผู้้�บริิ ห ารโครงการพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุงและ
ดััดแปลงอาคารศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์� (Queen Sirikit
National Convention Center Extension) บนที่่�ดินิ ของกระทรวง
การคลััง ขนาดเนื้้�อที่่�ทั้้ง� หมด 53 - 0 - 15 ไร่่ (84,860 ตารางเมตร) โดย
เป็็นการพััฒนาปรัับปรุุงและดััดแปลงอาคารเดิิมเป็็นอาคารใหม่่
สููง 3 ชั้้น� ชั้้น� ลอย 2 ชั้้น� และชั้้น� ใต้้ดินิ 3 ชั้้น� ซึ่่ง� ประกอบด้้วยอาคาร
แสดงสิินค้้า ห้้องโถงอเนกประสงค์์ พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรม ภััตตาคาร
และที่่�จอดรถยนต์์จำำ�นวน 2,755 คััน พื้้�นที่่�ก่่อสร้้างรวม 286,627
ตารางเมตร โดยโครงการดัังกล่่าวได้้รัับใบอนุุญาตก่่อสร้้างจาก
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นที่่�เรีียบร้้อยตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2562
ก่่อนเริ่่�มงานก่่อสร้้าง และนอกจากนี้้�โครงการยัังได้้มีีการสร้้าง
ทางเดิินเชื่่อ� มใต้้ดินิ จากชั้้�นใต้้ดินิ ของโครงการไปยัังสถานีีรถไฟฟ้้า
ศููนย์์การประชุุมแห่่งชาติิสิิริิกิิติ์์�ของการรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน
แห่่งประเทศไทย (MRT) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทาง
ให้้แก่่ผู้้�มาใช้้บริิการศูนู ย์์ประชุุมฯ โดยบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการขออนุุญาต
ก่่อสร้้างและได้้รัับอนุุญาตก่่อสร้้างจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2562
โครงการพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุงและดัั ด แปลงอาคารศูู น ย์์
การประชุุมแห่่ ง ชาติิ สิิ ริิ กิิ ติ์์� ได้้ เ ริ่่� ม งานปรัั บ ปรุุงและก่่ อ สร้้ า ง
ในเดืือนกัันยายน 2562 โดยส่่วนงานเสาเข็็มเจาะและกำำ�แพง
กัั น ดิิ น ได้้ ทำำ� การคัั ด เลืื อ กให้้ บ ริิ ษัั ท ไพลอน จำำ� กัั ด (มหาชน)
ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 และส่่วนงาน
ผู้้�รัับเหมาหลัักได้้ทำำ�การคััดเลืือกให้้บริิษััท นัันทวััน จำำ�กััด เข้้าเริ่่�ม
งานก่่อสร้้างตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2563 และปััจจุุบัันโครงการ
กำำ�ลัังดำำ�เนิินการก่่อสร้้างในส่่วนของงานโครงสร้้างชั้้�นใต้้ดิินและ
มีีแผนงานที่่�จะดำำ�เนิินการก่่อสร้้างให้้แล้้วเสร็็จพร้้อมทางเชื่่�อม
ใต้้ดิินในเดืือนกัันยายน 2565
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย (“บริิษัทั ฯ”) มีีผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับ
ปีี 2563 โดยบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ จำำ�นวน 1,598.57 ล้้านบาท
ลดลงจากปีีก่อ่ นเป็็นจำำ�นวน 581.68 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 26.68
ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.	รายได้้ จากการ ขายอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ป รัั บ ตัั ว ลดลง
904.8 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 5.82 จากปีี 2562 เนื่่�องจาก
การชะลอการตััดสิินใจซื้้�อบ้้านและอำำ�นาจในการซื้้�อของลููกค้้า
ที่่� ล ดลงจากสภาวะการชะลอตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ ซึ่่� ง บริิ ษัั ท ฯ
ลดผลกระทบลงได้้บ้้างด้้วยการเปิิดโครงการใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มกลุ่่�ม
ลููกค้้าใหม่่
2.	รายได้้จากธุุรกิิจโรงแรมปรัับตััวลดลง 234.4 ล้้าน
บาท หรืือลดลงร้้อยละ 41.42 จากปีี 2562 เนื่่�องจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััส และมีีการบัังคัับใช้้มาตรการระงัับ
การเดิินทางระหว่่างประเทศของรััฐบาลต่่างๆ ทั่่�วโลก ส่่งผลให้้
อััตราการเข้้าพัักลดลงอย่่างมาก
3. บริิ ษัั ท ฯ รัั บ รู้้�รายได้้ อื่่� น จำำ� นวน 142.5 ล้้ า นบาท
เพิ่่�มขึ้้น� 43.4 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 44.0 ซึ่่ง� เป็็นผลมาจาก
กลุ่่�มบริิษััทมีีการกลัับรายการภาษีีโรงเรืือนค้้างจ่่ายเป็็นจำำ�นวน
84.8 ล้้านบาท
4.	ค่่าใช้้จ่่ายรวมลดลง 630.78 ล้้านบาท หรืือลดลง
ร้้อยละ 4.3 จากปีีก่่อน เกิิดจากการลดลงของต้้นทุุนจากการ
ประกอบธุุรกิิ จ ซึ่่� ง ประกอบด้้ วย ต้้ น ทุุนขายอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
ต้้นทุุนการให้้เช่่าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ต้้นทุุนธุุรกิิจโรงแรม
และต้้นทุุนค่่าการจััดการ โดยลดรายจ่่ายที่่�สััมพัันธ์์กัับรายได้้
โดยตรง โดยเฉพาะต้้นทุุนของธุุรกิิจโรงแรมลดลง 93.1 ล้้านบาท
หรืื อ ลดลงร้้ อ ยละ 23.8 ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการลดลง
ของนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ
5.	ส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้า ที่่�อยู่่�
ในธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้น� ที่่�และโรงแรมได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
COVID-19 และขาดทุุนจากการเปิิดศููนย์์การค้้าเมื่่�อต้้นปีีซึ่่�งมีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููง ทำำ�ให้้ขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�น 223.6 ล้้านบาท
โดยสรุุป สำำ� หรัั บ ปีี สิ้้� น สุุดวัั น ที่่� 30 กัั น ยายน 2563
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทใหญ่่เป็็นจำำ�นวน
1,621.96 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ นเป็็นจำำ�นวน 567.94 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 25.9
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ฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
1. สิินทรััพย์์
บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวม 46,976.32 ล้้านบาท ลดลง
จากเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 เป็็นจำำ�นวน 221.78 ล้้านบาท
โดยการลงทุุนในส่่ ว นของโครงการอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ร ะหว่่ า ง
การพััฒนาและซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อเตรีียมพััฒนาโครงการใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
รวมเป็็นจำำ�นวน 1,800.07 ล้้านบาท และลดลงจากเงิินลงทุุน
ในบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าจำำ�นวน 417.31 ล้้านบาท ลดลง
จากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน สิิทธิิการเช่่า และที่่�ดินิ อาคาร
อุุปกรณ์์ จำำ�นวนรวมสุุทธิิ 468.96 ล้้านบาท เนื่่�องจากการตััด
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน และได้้รัับเงิินคืืนจากการ
ขอคืืนภาษีีเงิินได้้ถูกหั
ู กั ณ ที่่�จ่าย
่ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 349.34 ล้้านบาท
2. หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินรวม 29,502.15 ล้้านบาท ลดลงจาก
เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 เป็็นจำำ�นวน 704.96 ล้้านบาท
สาเหตุุหลัั ก เกิิ ดจาก เงิิ น กู้้�ยืื มจากส ถาบัั น การเงิิ น ทั้้� ง ระยะสั้้� น
และระยะยาวลดลงรวม 3,711.87 ล้้านบาท หุ้้�นกู้้�ลดลงสุุทธิิ
500 ล้้านบาท (มีีการออกหุ้้�นกู้้�ใหม่่จำำ�นวนเงิิน 4,500 ล้้านบาท
และจ่่ายคืืนหุ้้�นกู้้�ที่่�ครบกำำ�หนดชำำ�ระ 5,000 ล้้านบาท) ด้้วยการ
กู้้�ยืืมจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวเพิ่่�มขึ้้�น
4,700 ล้้านบาท นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ลดค่่าก่่อสร้้างและรายจ่่าย
สำำ� หรัั บ ดำำ� เนิิ น งานทำำ� ให้้ เ จ้้ า หนี้้� การค้้ า และเจ้้ า หนี้้� อื่่� น ลดลง
808.66 ล้้านบาท และลดลงจากการรัับรู้้�รายได้้รอตััดบััญชีี
306 ล้้านบาท
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทใหญ่่มีีจำำ�นวน 17,805.65
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2562 เป็็นจำำ�นวน
506.57 ล้้านบาท ผลจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี
หัักด้้วยเงิินปัันผลจ่่ายจำำ�นวน 1,115.39 ล้้านบาท

โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ
หุ้้น� สามััญของบริิษัทั ฯ ได้้รับั อนุุญาตเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตั้้�งแต่่วันั ที่่� 21 มีีนาคม 2537
และเริ่่�มทำำ�การซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตั้้�งแต่่วัันที่่� 29 มีีนาคม 2537
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว ดัังนี้้�
ทุุนจดทะเบีียน 11,037,670,000.00 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 2,323,720,000	หุ้้�น	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4.75 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 11,037,670,000.00 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 2,323,720,000	หุ้้�น	มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 4.75 บาท

ผู้้�ถืือหุ้้�น
ข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 มีีดัังนี้้�
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
1. บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2.	อื่่�นๆ
		ยอดรวม	

1,529	ราย

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ (หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด)

2,306,848,429

99.27

16,871,571

0.73

2,323,720,000

100.00

หมายเหตุุ	 บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอเพิิกถอนหุ้้น� ของบริิษัทั ฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยความสมััครใจ ตามข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเพิิกถอนหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน พ.ศ. 2542 ซึ่่�งคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้มีีคำำ�สั่่�ง
เพิิกถอนหุ้้�นของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป

41

นโยบายจ่่ายเงิินปัันผล
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีและทุุนสำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมด
ของงบการเงิินรวม ภายใต้้เงื่่�อนไขของแผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคต เมื่่�อคณะกรรมการบริิษััท
มีีมติิเห็็นชอบให้้จ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีีแล้้ว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างกาลให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลได้้ แล้้วให้้รายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้กรอบของกฎหมายที่่�กำำ�หนดให้้บริิษััทฯ สามารถจ่่ายเงิินปัันผลได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
ไม่่มีียอดคงเหลืือของการขาดทุุนสะสมแล้้ว
การจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลััง
วัันที่่�
คณะกรรมการมีีมติิ

วัันที่่�
จ่่ายเงิินปัันผล

ประเภทเงิินปัันผล

เงิินปัันผล

วัันผลประกอบการ

13/11/62

14/02/2563

เงิินสด

0.48 (บาท / หุ้้�น)

01/10/61 - 30/09/62

21/11/61

14/02/2562

เงิินสด

0.46 (บาท / หุ้้�น)

01/10/60 - 30/09/61

24/11/60

14/02/2561

เงิินสด

0.25 (บาท / หุ้้�น)

01/01/60 - 30/09/60

22/01/60

18/05/2560

เงิินสด

0.23 (บาท / หุ้้�น)

01/01/59 - 31/12/59

24/02/59

17/05/2559

เงิินสด

0.05 (บาท / หุ้้�น)

01/01/58 - 31/12/58

06/11/58

03/12/2558

เงิินสด

0.05 (บาท / หุ้้�น)

01/01/58 - 30/09/58

23/02/58

-

ไม่่จ่่ายเงิินปัันผล

0.00 (บาท / หุ้้�น)

01/01/57 - 31/12/57

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย บริิษััทฯ มิิได้้กำำ�หนดอััตราส่่วนในการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยไว้้แต่่อย่่างใด ดัังนั้้�นนโยบายเกี่่�ยวกัับ
การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยให้้กัับบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อยนั้้�นๆ เรื่่�องการจ่่ายเงิินปัันผล ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับมติิ
จากที่่�ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถือื หุ้้น� โดยการจ่่ายเงิินปัันผลบริิษัทั ย่่อยจะพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของปีีที่่บ� ริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรสะสม ทั้้�งนี้้ขึ้้� น� อยู่่�กับั
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และภาวะเศรษฐกิิจเป็็นหลััก
นอกจากนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผล บริิษัทั ย่่อยจะต้้องมีีการกัันเงิินสำำ�รองไว้้อย่่างน้้อยหนึ่่ง� ในยี่่�สิบิ (1/20) ของกำำ�ไร จนกว่่าทุุนสำำ�รอง
จะมีีจำำ�นวนหนึ่่�งในสิิบ (1/10) ของจำำ�นวนทุุนของบริิษััทย่่อยนั้้�น
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คณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนและสรรหา

อภิิชาติิ เฮงวาณิิชย์์
กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาโครงการต่่างจัังหวััด

แสนผิิน สุุขีี (รัักษาการ)
กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาโครงการคอนโดมิิเนีียม

วิิรััชต์์ มั่่�นเจริิญพร
กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาโครงการนีีโอโฮม

วิิทวััส คุุตตะเทพ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานโครงการ
เชิิงพาณิิชยกรรม

ภวรััญชน์์ อุุดมศิิริิ
กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาโครงการทาวน์์โฮม
และโครงการบ้้านเดี่่�ยว

แสนผิิน สุุขีี (รัักษาการ)
กรรมการผู้้�จััดการ
สายงานสนัับสนุุนโครงการที่่�อยู่่�อาศััย

แสนผิิน สุุขีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นท์์ จำำ�กััด

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

นััชชาธรณ์์ วงศ์์สุุรวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
สายงานกฎหมาย
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

สาริิษฐ์์ ไตรโรจน์์
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
สายงานสื่่อสารองค์์กร

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ธนพล ศิิริิธนชััย (รัักษาการ)
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
สายงานทรััพยากรมนุุษย์์
และธุุรการ

นวรััตน์์ นิิรัันดร์์รุ่่�งเรืือง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

เทพศัักดิ์์� นพกรวิิเศษ
กรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายงานบััญชีีและการเงิิน

เทพศัักดิ์์� นพกรวิิเศษ (รัักษาการ)
ฝ่่ายการเงิิน

ปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานกลยุุทธ์์องค์์กร
และการลงทุุน

พิิชญ์์นภา โลหะขจรพัันธ์์
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบััญชีี

ธีีรนัันท์์ กรศรีีทิิพา
รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาธุุรกิิจรีีเทล

คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

สมบููรณ์์ วศิินชััชวาล
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ 
สายงานบััญชีีและการเงิิน

ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

นพรััตน์์ ยอดเพ็็ชร์์

ธนพล ศิิริิธนชััย
ประธานอำำ�นวยการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริิหาร

คณะกรรมการบริิษััท

โครงสร้้างองค์์กร บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างองค์์กร

โครงสร้้างการจััดการ
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

โครงสร้้างการจััดการของบริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วย คณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อยอีีก 5 คณะ อัันได้้แก่่ 1) คณะกรรมการบริิหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และ 5) คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท (Board of Directors)
ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วย กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 5 คน แต่่ไม่่เกิิน 11 คน
และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร กรรมการของบริิษััทจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และกำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี นัับแต่่วัันแต่่งตั้้�ง หรืือตามวาระ
การเป็็นกรรมการ
ปััจจุุบัันกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 7 ท่่าน ประกอบด้้วย กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร (Executive Director) จำำ�นวน 1 ท่่าน
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร (Non-Executive Director) จำำ�นวน 6 ท่่าน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ (Independent Director)
จำำ�นวน 2 ท่่าน โดยในช่่วงระยะเวลาบััญชีี 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 5 ครั้้�ง
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

การเข้้าประชุุม /
การประชุุมทั้้�งหมด

1. นายวัันชััย ศารทููลทััต

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการ

26 ธ.ค. 2555

5 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

2. นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี 1

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

25 ธ.ค. 2555

4 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

3. นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี 2

กรรมการ

23 เม.ย. 2556

1 ครั้้�ง / 1 ครั้้�ง

4. นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์

กรรมการ

23 เม.ย. 2556

4 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

5. นายสิิทธิิชััย ชััยเกรีียงไกร

กรรมการ

26 ธ.ค. 2555

5 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

6. นายอุุดม พััวสกุุล

กรรมการอิิสระ

27 ธ.ค. 2555

5 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

7. นายธนพล ศิิริิธนชััย1

กรรมการ / ประธานอำำ�นวยการ

25 ธ.ค. 2555

5 ครั้้�ง / 5 ครั้้�ง

ชื่่�อ - นามสกุุล

หมายเหตุุ 1 กรรมการที่่พ้้� นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ และได้้รับั เลืือกให้้กลัับมาเข้า้ มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง ตามมติิที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (ครั้้�งที่่� 27)
		วัันที่่� 16 มกราคม 2563
2
นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััทฯ และกรรมการอื่่�นๆ เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2563

เลขานุุการบริิษััท

นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร

คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วย
1.	กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร (Executive Director) หมายถึึง กรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร และมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ในการบริิหารงานประจำำ�ของบริิษััทฯ
2.	กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร (Non-Executive Director) หมายถึึง กรรมการที่่�มิิได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร และไม่่มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานประจำำ�ของบริิษััทฯ อาจจะเป็็นหรืือไม่่เป็็นกรรมการอิิสระก็็ได้้
3.	กรรมการอิิสระ (Independent Director) หมายถึึง กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
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กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทฯ
กรรมการสองในสี่่�คนดัังต่่อไปนี้้ล� งนามและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษัทั ฯ 1) นายปณต สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี 2) นายสิิทธิิชัยั ชััยเกรีียงไกร
3) นายธนพล ศิิริิธนชััย และ 4) นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์ (ตามหนัังสืือรัับรองของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ซึ่่�งออกโดย
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์)

คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งปััจจุุบัันประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 6 ท่่าน โดยในรอบปีี
บััญชีีระยะเวลา 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารรวม 10 ครั้้�ง มีีรายชื่่�อและจำำ�นวนครั้้�งของการ
เข้้าประชุุม ดัังนี้้�
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

การเข้้าประชุุม /
การประชุุมทั้้�งหมด

1. นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี

ประธานกรรมการบริิหาร

26 ธ.ค. 2555

9 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

2. นายสิิทธิิชััย ชััยเกรีียงไกร

กรรมการบริิหาร

26 ธ.ค. 2555

10 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

3. นายธนพล ศิิริิธนชััย

กรรมการบริิหาร

26 ธ.ค. 2555

10 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

4. นายแสนผิิน สุุขีี

กรรมการบริิหาร

22 ก.พ. 2556

10 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

5. นายสมบููรณ์์ วศิินชััชวาล

กรรมการบริิหาร

26 ธ.ค. 2555

9 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

6. นายกำำ�พล ปุุญโสณีี

กรรมการบริิหาร

22 ก.พ. 2556

9 ครั้้�ง / 10 ครั้้�ง

เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร

นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร

หมายเหตุุ : บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอเพิิกถอนหุ้้�นของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยความสมััครใจ ตามข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเพิิกถอนหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน พ.ศ. 2542 ซึ่่�งคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้มีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ ซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติตามที่่
ิ
ก� ฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กำำ�หนด ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน 2 คน โดยมีีนายอุุดม พััวสกุุล เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และมีีประสบการณ์์เพีียงพอ
ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่ใ� นการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ถืือว่่าทำ�ำ หน้้าที่่ป� ระธานกรรมการตรวจสอบครบทุุกการประชุุม
ในระยะเวลาบััญชีี 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้้�ง ซึ่่�งมีีรายชื่่�อ
และจำำ�นวนครั้้�งของการเข้้าประชุุม ดัังนี้้�
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

การเข้้าประชุุม /
การประชุุมทั้้�งหมด

1. นายอุุดม พััวสกุุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 ธ.ค. 2555

4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง

2. นายวัันชััย ศารทููลทััต

กรรมการตรวจสอบ

10 พ.ค. 2562

4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนพรััตน์์ ยอดเพ็็ชร์์
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คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา (Compensation and Nominating Committee)
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา ซึ่่�งปััจจุุบัันประกอบด้้วยกรรมการ
จำำ�นวน 2 ท่่าน โดยในระยะเวลาบััญชีี 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
และสรรหารวม 1 ครั้้�ง มีีรายชื่่�อและจำำ�นวนครั้้�งของการเข้้าประชุุม ดัังนี้้�
ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

การเข้้าประชุุม /
การประชุุมทั้้�งหมด

1. นายวัันชััย ศารทููลทััต

ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

22 ก.พ. 2556

1 ครั้้�ง / 1 ครั้้�ง

2. นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี

กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

22 ก.พ. 2556

1 ครั้้�ง / 1 ครั้้�ง

ชื่่�อ - นามสกุุล

เลขานุุการคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

นายธนพล ศิิริิธนชััย

หมายเหตุุ : บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอเพิิกถอนหุ้้�นของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยความสมััครใจ ตามข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเพิิกถอนหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน พ.ศ. 2542 ซึ่่�งคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้มีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งปััจจุุบัันประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 2 ท่่าน
เป็็นกรรมการอิิสระ 1 ท่่าน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 ท่่าน โดยระยะเวลา 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 ไม่่มีีการประชุุม
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล เนื่่�องจากบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอเพิิกถอนหุ้้น� ของบริิษัทั ฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยความสมััครใจ ตามข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง การเพิิกถอนหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียน พ.ศ. 2542 ซึ่่ง� คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้มีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนหุ้้น� ของบริิษัทั ฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป มีีรายชื่่�อกรรมการดัังนี้้�
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

1. นายวัันชััย ศารทููลทััต

ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

10 พ.ค. 2562

2. นายธนพล ศิิริิธนชััย

กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

14 ธ.ค. 2559

เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล  นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร
หมายเหตุุ : เนื่่�องจากภายหลัังการทำำ�คำำ�เสนอซื้้อ� หุ้้�นทั้้�งหมดของบริิษัทั โดยบริิษัทั เฟรเซอร์์พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) สิ้้�นสุุดลง มีีผู้้ถื� อื หุ้้�นรายอื่่�นที่่มิ� ใิ ช่่ผู้ทำ้� ำ�
คำำ�เสนอซื้้อ� บุุคคลที่่ก� ระทำำ�การร่่วมกัับผู้้ทำ� ำ�คำำ�เสนอซื้้อ� และบุุคคลมาตรามาตรา 258 ของบุุคคลเหล่่านั้้�น ถืือหุ้้�นรวมกัันไม่่เกิินร้้อยละห้้าของจำำ�นวนสิิทธิ์์ที่� อ่� อกเสีียงทั้้�งหมด
ของบริิษััทฯ และตามนััยข้้อ 41(3) (ก) ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ 44/2556 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขและวิิธีีการรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
สถานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์ลงวัันที่่� 22 ตุุลาคม พ.ศ. 2556 ประกอบข้้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ 20/2558
เรื่่�องกำำ�หนดลัักษณะของบริิษััทที่่�ได้้รัับยกเว้้นไม่่อยู่่�ภายใต้้บัังคัับของหมวด 3/1 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ลงวัันที่่� 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 บริิษัทั ฯ ได้้สิ้้น� สุุดหน้้าที่่ก� ารจััดทำำ�และส่่งรายงานที่่แ� สดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
แต่่บริิษััทฯ ยัังคงมีีหน้้าที่่�ส่่งรายงานที่่�แสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในฐานะผู้้�ออกหุ้้�นกู้้�

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งปััจจุุบัันประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 5 ท่่าน
โดยรอบระยะเวลา 1 ตุุลาคม 2562 - 30 กัันยายน 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงรวม 4 ครั้้�ง มีีรายชื่่�อ
และจำำ�นวนครั้้�งของการเข้้าประชุุม ดัังนี้้�
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ตำำ�แหน่่ง

วัันที่่�ได้้รัับ
แต่่งตั้้�งครั้้�งแรก

การเข้้าประชุุม /
การประชุุมทั้้�งหมด

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
24 ก.พ. 2557
9 พ.ย. 2559

4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง
4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง
4 ครั้้�ง / 4ครั้้�ง
4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง
4 ครั้้�ง / 4 ครั้้�ง

ชื่่�อ - นามสกุุล
1. นายธนพล ศิิริิธนชััย
2. นายแสนผิิน สุุขีี
3. นายสมบููรณ์์ วศิินชััชวาล
4. นายวิิทวััส คุุตตะเทพ
5. นายอภิิชาติิ เฮงวาณิิชย์์

เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายเทพศัักดิ์์� นพกรวิิเศษ

ประธานอำำ�นวยการและผู้้�บริิหาร
ปััจจุุบัันผู้้�บริิหารของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้�บริิหาร
1. นายธนพล ศิิริิธนชััย
2. นายแสนผิิน สุุขี*ี
3. นายสมบููรณ์์ วศิินชััชวาล
4. นายเทพศัักดิ์์� นพกรวิิเศษ
5. นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร
6. นายวิิทวััส คุุตตะเทพ
7. นางสาวธีีรนัันท์์ กรศรีีทิิพา

ตำำ�แหน่่ง
ประธานอำำ�นวยการ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานบััญชีีและการเงิิน
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายงานบััญชีีและการเงิิน
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์องค์์กรและการลงทุุน
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานโครงการเชิิงพาณิิชยกรรม
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาธุุรกิิจรีีเทล

หมายเหตุุ : ผู้้�บริิหารหมายถึึง กรรมการหรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรก นัับต่่อจากประธานอำำ�นวยการลงมาและผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน
* นายแสนผิิน สุุขีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท โกลเด้้นแลนด์์ เรสสิิเด้้นท์์ จำำ�กััด ในเดืือนธัันวาคม 2562

ทั้้�งนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ทุุกท่่าน เป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และไม่่ปรากฏว่่ามีีประวััติิ
การทำำ�ความผิิดตามกฎหมาย ประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ในระยะเวลาที่่�ผ่่านมาเกี่่�ยวกัับ
1. การถููกพิิพากษาว่่ากระทำำ�ผิิดตามกฎหมายทางอาญา
2. การถููกพิิพากษาให้้เป็็นบุุคคลล้้มละลายหรืือถููกพิิทัักษ์์ทรััพย์์
3. การเป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษัทั ฯ หรืือห้้างหุ้้น� ส่่วนที่่�ถูกพิ
ู พิ ากษาให้้เป็็นบุุคคลล้้มละลายหรืือถููกพิทัิ กษ์
ั ท์ รััพย์์
ผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดขององค์์กรได้้แก่่ นายธนพล ศิิริิธนชััย ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานอำำ�นวยการของบริิษััทฯ โดยมีีหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบในการปฏิิบัติั งิ านต่่างๆ ตามที่่�คณะกรรมการได้้มอบหมาย โดยไม่่มีีลักษ
ั ณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบอำำ�นาจ
ช่่วงที่่�ทำำ�ให้้ประธานอำำ�นวยการ หรืือผู้้�รับั มอบอำำ�นาจจากประธานอำำ�นวยการสามารถอนุุมััติรายการที่่
ิ
ต� นหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ (ตามที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำำ�หนด) ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการ
ในลัักษณะดัังกล่่าว จะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้น� เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติรายการดั
ิ
งั กล่่าว
ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติรายการที่่
ิ
เ� ป็็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรืือหลัักเกณฑ์์
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทหรืือคณะกรรมการบริิหารพิิจารณาอนุุมััติิไว้้
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เลขานุุการบริิษััท 
นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นเลขานุุการบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2560 โดยมีีขอบเขตหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เป็็นไปตามกฎหมายและกฎระเบีียบอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	จััดการและประสานงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท การประชุุมคณะอนุุกรรมการ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
ดููแลและประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ มติิคณะกรรมการบริิษััท/ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนข้้อกำำ�หนด
ทางด้้านกฎหมายและกฎระเบีียบอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.	จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ ได้้แก่่ ทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุม รายงานการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
4. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�รายงานโดยกรรมการผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ รวมทั้้�งจััดส่่งสำำ�เนารายงานดัังกล่่าวให้้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัันทำำ�การ นัับแต่่วัันที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับรายงานนั้้�น
5.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
หมายเหตุุ : บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการขอเพิิกถอนหุ้้�นของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยความสมััครใจ ตามข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง การเพิิกถอนหลัักทรััพย์์จดทะเบีียน พ.ศ. 2542 ซึ่่�งคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้มีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ออกจากการเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 สิิงหาคม 2563 เป็็นต้้นไป

ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม เทีียบเคีียง
ได้้กับั อุุตสาหกรรมลัักษณะเดีียวกััน และเพีียงพอที่่�จะรัักษากรรมการที่่มีีคุุ
� ณสมบััติที่่ิ ต้� อ้ งการไว้้ได้้ กรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายหน้้าที่่แ� ละ
ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้น� ในคณะอนุุกรรมการต่่างๆ จะได้้รับั ค่่าตอบแทนที่่�เพิ่่�มตามปริิมาณความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� คณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหาจะเป็็นผู้้�พิิจารณาค่่าตอบแทนในเบื้้�องต้้น แล้้วนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณา ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ครั้้�งที่่� 27 เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2563 มีีมติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ ตามที่่�
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริิษััทเสนอ ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
ประธาน
หน่่วย : บาท/บุุคคล
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััท

25,000

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน
35,000

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
20,000

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน
25,000

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิหาร

-

25,000

-

20,0001

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

-

40,000

-

30,000

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

22,000

-

18,000

-

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

22,000

-

18,000

-

หมายเหตุุ ไม่่รวมกรรมการบริิหารซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
1
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ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม

สมาชิิก

ทั้้ง� นี้้� วงเงิินของค่่าเบี้้ย� ประชุุมและค่่าตอบแทนรายเดืือนเมื่่�อรวมกัับค่่าตอบแทนพิิเศษ (ถ้้ามีี) ไม่่เกิินจำำ�นวน 12,000,0000 บาท
ต่่อปีี รายละเอีียดค่่าตอบแทนและค่่าเบี้้�ยประชุุมของคณะกรรมการในปีี 2562 - 2563 มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิิน
ในปีี 2562 - 2563 บริิษััทฯ ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนให้้แก่่กรรมการเป็็นจำำ�นวนเงิินรวมทั้้ง� สิ้้น� 8,688,448 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2562 - 2563
ค่่าตอบแทนรวม

คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริิษััท

2,668,448

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

840,000

3. คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา

40,000

4. คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

-

5. คณะกรรมการบริิหาร1

540,000

6. ค่่าตอบแทนพิิเศษ

4,600,000
รวม

8,688,448

หมายเหตุุ 1ไม่่รวมกรรมการบริิหารซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ

ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน
-ไม่่มีีค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท ปีี 2562 - 2563

-

-

รวม

22,000

ค่่าตอบแทนพิิเศษ

คณะกรรมการบริิหาร

545,000 360,000

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
บรรษััทภิิบาล

กรรมการอิิสระ /
ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
และสรรหา

1. นายวัันชััย ศารทููลทััต

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท

ค่่าตอบแทน (บาท)

815,000 1,742,000
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คณะกรรมการกำำ�กัับดููแล
บรรษััทภิิบาล

18,000

-

3. นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี 2 3 กรรมการ

123,448

-

-

-

-

757,000

4. นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์

กรรมการ

380,000

-

-

-

-

757,000 1,137,000

5. นายสิิทธิิชััย ชััยเกรีียงไกร

กรรมการ / กรรมการบริิหาร

400,000

-

-

-

6. นายอุุดม พััวสกุุล

กรรมการอิิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

400,000 480,000

-

-

-

7. นายธนพล ศิิริิธนชััย2

กรรมการ / กรรมการบริิหาร1
กรรมการกำำ�กัับดููแล
บรรษััทภิิบาล

440,000

-

-

-

2. นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี2

กรรมการ /
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริิหาร /
กรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนและสรรหา

รวม

-

2,668,448 840,000

40,000

รวม

คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
และสรรหา

-

ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทนพิิเศษ

คณะกรรมการตรวจสอบ

380,000

กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิษััท

ค่่าตอบแทน (บาท)

300,000 757,000 1,455,000

880,448

240,000 757,000 1,397,000

0

757,000 1,637,000
-

440,000

540,000 4,600,000 8,688,448

หมายเหตุุ 1ยกเว้้นกรรมการบริิหารที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
2
กรรมการที่่พ้้� นจากตำำ�แหน่่งตามวาระ และได้้รับั เลืือกให้้กลัับมาเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปอีีกวาระหนึ่่�ง ตามมติิที่ป่� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (ครั้้�งที่่� 27)
		วัันที่่� 16 มกราคม 2563
3
นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััทฯ และกรรมการอื่่�นๆ เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2563
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คณะกรรมการบริิษััทและคณะผู้้�บริิหาร
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้ ดีี
� เวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 7 ท่่าน ตามข้้อมููลประวััติิ
กรรมการ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 แสดงให้้เห็็นว่่าไม่่มีีกรรมการท่า่ นใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่แ� ข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และไม่่มีีกรรมการท่่านใดมีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
โดยประวััติิของกรรมการแต่่ละท่่านมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�*
*หมายเหตุุ : ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมรายละเอีียดประวััติิของนายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี ซึ่่�งได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2563

นายวัันชััย ศารทููลทััต
ประเภทกรรมการ
:	กรรมการอิิสระ
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
: • ประธานกรรมการ
		 • กรรมการตรวจสอบ
		 • ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา
		 • กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
อายุุ
: 74 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 26 ธัันวาคม 2555
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-ไม่่มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
6 ปีี 9 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2555 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท วีีเอ็็นยูู เอ็็กซิิบิิชั่่�นส์์ เอเชีีย - แปซิิฟิิก จำำ�กััด
2554 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ ดิิเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
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2554 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. อิิมเมจ จำำ�กััด
2554 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท เอฟ แอนด์์ บีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
2554 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. เอ็็กซิิบิิชั่่�น ออกาไนเซอร์์ จำำ�กััด
ประสบการณ์์
ปลััดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ	
บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ	การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย
กรรมการ 	การรถไฟแห่่งประเทศไทย
กรรมการ	
องค์์การโทรศััพท์์แห่่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการ	 องค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ
กรรมการ	
องค์์การรถไฟฟ้้าแห่่งประเทศไทย
กรรมการ	
บริิษััท ไทยเดิินเรืือทะเล จำำ�กััด
กรรมการ	
บริิษััท ขนส่่ง จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีี-

นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี
ประเภทกรรมการ
:	กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
: • รองประธานกรรมการ
		 • ประธานกรรมการบริิหาร
		 • กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา
อายุุ
: 43 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย	
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 25 ธัันวาคม 2555
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ มหาวิิทยาลััยลอนดอน ประเทศอัังกฤษ
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมการผลิิต มหาวิิทยาลััยบอสตััน ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรวิิศวกรรม อุุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแมสซาชููเซตส์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP 46/2547)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
• หลัักสููตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
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ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
เป็็นน้้องเขยของนายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์ กรรมการ
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
8 ปีี 9 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2550 - ปััจจุุบััน	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริิหาร กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มบริิษััท Frasers Property Limited
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ แอสเซ็็ทส์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท นอร์์ม จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท นอร์์ม (2019) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ควอนตััม เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด ชื่่�อเดิิม บริิษััท บุุรีีรััมย์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เทอราโกร เฟอร์์ติิไลเซอร์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็นวาย พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท สิิริิดำำ�รงธรรม จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ภัักดีีวััฒนา จำำ�กััด	
กรรมการ บริิษััท น้ำำ��ใจไทยเบฟ (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอเชีียน แคปปิิตอล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท วััฒนภัักดีี จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� โฮลดิ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ควอนตััม แคปปิิตอล ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท วััน แบงค็็อก จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เลควิิว กอล์์ฟ แอนด์์ ยอร์์ช คลัับ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี แอสเซ็็ทส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เกษมทรััพย์์สิิริิ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอส เอ็็ม เจ ซีี ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี เอ็็กซิิบิิชั่่�น แอนด์์ คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. เอ็็กซิิบิิชั่่�น ออกาไนเซอร์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี.แมนเนจเม้้นท์์ แอนด์์ ดิิเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอ็็น.ซีี.ซีี. อิิมเมจ จำำ�กััด
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กรรมการ บริิษััท เอฟ แอนด์์ บีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ชีีวาศรม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เฮลท์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เดอะ ชะอำำ� ยอร์์ช คลัับ โฮเต็็ล จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท อเดลฟอส จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท คริิสตอลลา จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท พรรณธิิอร จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์ บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท แก่่นขวััญ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. เทคโนโลยีี จำำ�กััด
กรรมการ International Beverage Holdings Limited
กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสิิงคโปร์์
กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
กรรมการ Blairmhor Limited
รองประธานกรรมการ บริิษััท เทพอรุุโณทััย จำำ�กััด
รองประธานกรรมการ บริิษััท สุุราบางยี่่�ขััน จำำ�กััด
รองประธานกรรมการ บริิษััท อธิิมาตร จำำ�กััด
รองประธานกรรมการ บริิษััท เอส.เอส. การสุุรา จำำ�กััด
กรรมการ, Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial Trust
(REIT/Trust)
กรรมการ, Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust
(REIT/Trust)
กรรมการ, Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust)
ประสบการณ์์ทำำ�งานในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
2556 - 2559 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2553 - 2556	กรรมการ บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
2550 - 2560	กรรมการและกรรมการบริิหาร บริิษััท อาหารสยาม จำำ�กััด (มหาชน)
2548 - 2560	กรรมการและกรรมการบริิหาร บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประสบการณ์์ทำำ�งานในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
2558 - 2563	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี โฮลดิ้้�งส์์ (2519) จำำ�กััด
2560 - 2562	กรรมการ บริิษััท ทรััพย์์สมบููรณ์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้�ส์์ พลััส จำำ�กััด
2553 - 2562	กรรมการ บริิษััท นอร์์ธ ปาร์์ค เรีียลเอสเตท จำำ�กััด
2553 - 2562	กรรมการ บริิษััท นอร์์ธ ปาร์์ค กอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต คลัับ จำำ�กััด
2552 - 2562	กรรมการ บริิษััท หนองคาย คัันทรีี กอล์์ฟ คลัับ จำำ�กััด
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2560 - 2561	กรรมการ บริิษััท ฟ้้าประทานแผ่่นดิินทอง จำำ�กััด
2560 - 2561	กรรมการ บริิษััท วััน แบงค็็อก โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
2557 - 2561	กรรมการ บริิษััท โทนิิค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
2554 - 2561	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี เทรด แอนด์์ คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
2555 - 2560	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี ภููมิิพััฒน์์ จำำ�กััด	
2550 - 2560	กรรมการ บริิษััท ปากซอง แคปปิิตอล จำำ�กััด
2549 - 2559	กรรมการ บริิษััท สิิริิวนา จำำ�กััด
2556 - 2558	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์สุุโขทััย ไบโอเทค จำำ�กััด
2556 - 2558	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์สุุพรรณบุุรีี ไบโอเอนเนอยี่่� จำำ�กััด
2554 - 2558	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์สุุโขทััย ไบโอ รีีไฟเนอรี่่� จำำ�กััด
2554 - 2558	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์นครสวรรค์์ ไบโอเอนเนอยี่่� จำำ�กััด
2551 - 2558	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์กำำ�แพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่่� จำำ�กััด
2551 - 2558	กรรมการ บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์นครสวรรค์์ จำำ�กััด
2549 - 2558	กรรมการ บริิษััท น้ำำ��ตาลทิิพย์์กำำ�แพงเพชร จำำ�กััด
2549 - 2558	กรรมการ บริิษััท อุุตสาหกรรมน้ำำ��ตาลสุุพรรณบุุรีี จำำ�กััด
2551 - 2557	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ รีีเทล จำำ�กััด
2548 - 2557	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี แลนด์์ จำำ�กััด
2554 - 2556	กรรมการ บริิษััท วััฒนพััฒน์์เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
2552 - 2556	กรรมการ บริิษััท ปรีีดีีประภา จำำ�กััด
2551 - 2556	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี เรีียลเอสเตท ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
2550 - 2556	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี โฮเทลส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
2547 - 2556	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้นเวลธ์์ จำำ�กััด
2554 - 2555	กรรมการ บริิษััท โรงงานอุุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิิน จำำ�กััด
2553 - 2555	กรรมการ บริิษััท เอ ซีี เค ริิลตี้้� จำำ�กััด
2553 - 2555	กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีีซีีแอล 1 จำำ�กััด
2553 - 2554	กรรมการ บริิษััท ทิิพย์์พััฒนอาร์์เขต จำำ�กััด
2553 - 2554	กรรมการ บริิษััท ทีี.ซีี.ซีี. คอมเมอร์์เชีียล พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีี-

นายโชติิพััฒน์์ พีีชานนท์์
ประเภทกรรมการ
:	กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
:	กรรมการ
อายุุ
: 57 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 23 เมษายน 2556
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท (บริิหารธุุรกิิจ) สาขาการเงิินการธนาคาร University of Missouri ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สาขานิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Directors Certification Program (DCP 155/2555)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
เป็็นสามีีของพี่่�สาวนายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี กรรมการบริิษััท
จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
7 ปีี 5 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการสรรหา
บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน	รองประธานกรรมการ กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการ บริิษััท บิ๊๊�กซีี ซููเปอร์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริิหาร บริิษััท อาคเนย์์ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท อาคเนย์์ แคปปิิตอล จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท เครืืออาคเนย์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท ทีีซีีซีี เทคโนโลยีี จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส เซ็็นเตอร์์พอยต์์ ลิิมิิเต็็ด
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส แอนด์์ นีีฟ ลิิมิิเต็็ด
กรรมการ บริิษััท บิ๊๊�กซีี เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
ที่่�ปรึึกษา บริิษััท ทีีซีีซีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2543 - 2550 Head of Investment Banking, Deutsche Bank ประเทศไทย
2538 - 2543 Head of Corporate Banking, Local Corporate Team JP Morgan Chase, Bangkok / Hong Kong
2533 - 2538 Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America ประเทศไทย
2531 - 2533 Relationship Manager บริิษััท หลัักทรััพย์์ ทิิสโก้้ จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีี-
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นายสิิทธิิชััย ชััยเกรีียงไกร
ประเภทกรรมการ
:	กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
: • กรรมการ
		 • กรรมการบริิหาร
อายุุ
: 66 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 26 ธัันวาคม 2555
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• วุุฒิิบััตรคอมพิิวเตอร์์บริิหาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร DCP Refresher Course 2/2549
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP 26/2546)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
7 ปีี 9 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััท แอสเสท เวิิรด์์ คอร์์ป จำำ�กััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหารคนที่่� 2 บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)
2550 - ปััจจุุบััน	กรรมการและรองประธานกรรมการคนที่่� 2 บริิษััท อาหารสยาม จำำ�กััด (มหาชน)
2549 - ปััจจุุบััน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหารคนที่่� 1 บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
2544 - ปััจจุุบััน	กรรมการและกรรมการบริิหาร บริิษััท เบอร์์ลี่่� ยุุคเกอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กรรมการ บริิษััท ยููนิิเวนเจอร์์ รีีท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท อีีสเทิิร์์น ซีีบอร์์ด อิินดััสเตรีียล เอสเตท (ระยอง) จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส แอนด์์ นีีฟ ลิิมิิเต็็ด
กรรมการและรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่อาวุุโส บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� ลิิมิิเต็็ด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีี57

นายอุุดม พััวสกุุล
ประเภทกรรมการ
:	กรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
: • กรรมการอิิสระ
		 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุุ
: 69 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 27 ธัันวาคม 2555
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์การเมืืองและการปกครอง มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
6 ปีี 9 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีประสบการณ์์
2556 - 2558 ประธานกรรมการบริิหาร การพััฒนาพิิงคนคร (องค์์การมหาชน)
2555 - 2556 ประธานกรรมการ บริิษััท ทีีโอทีี จำำ�กััด (มหาชน)
2551 - 2555 อธิิบดีี กรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
2549 - 2551	ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด อุุทััยธานีี
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีี-
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นายธนพล ศิิริิธนชััย
ตำำ�แหน่่ง
: • กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
		 • กรรมการ
		 • กรรมการบริิหาร
		 • กรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
		 • ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
		 • ประธานอำำ�นวยการ
อายุุ
: 53 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก : 25 ธัันวาคม 2555
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเทกซััส เมืืองออสติิน มลรััฐเทกซััส ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP 39/2547)
• Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)
ประวััติิการอบรมอื่่�น
หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ (วปอ. รุ่่�นที่่� 61)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีจำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ
6 ปีี 9 เดืือน
ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563 - ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพบ้้านและที่่�ดิิน จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เฟิิร์์ส แสควร์์ จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ไพร์์ม พลััส แอสเซ็็ท
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท รีีกััล รีีเจี้้�ยน จำำ�กััด
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2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ไซด์์ วอล์์ค แลนด์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แฮบิิเทชั่่�น จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ (เมย์์แฟร์์) จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ โปโล จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น พร็็อพเพอร์์ตี้้� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ เมย์์แฟร์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ พาราไดส์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอสจีีแอล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นารายณ์์ พาวิิลเลีียน จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ริิทซ์์ วิิลเลจ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท สาธรทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท สาธรทอง จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ยููไนเต็็ด โฮมส์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท วอคเกอร์์ โฮมส์์ จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2556 - 2562	กรรมการ บริิษััท บ้้านฉางเอสเตท จำำ�กััด
2555 - 2559	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เงิินทุุนกรุุงเทพธนาทร
2546 - 2559	กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. ยููนิิเวนเจอร์์
2546 - 2558	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ ยููนิิตี้้� ดิิเวลล็็อปเมนท์์ จำำ�กััด
2546 - 2558	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ ยูู ลิิฟวิ่่�ง จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีีคณะผู้้�บริิหาร
ผู้้�บริิหารของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) นอกเหนืือจากนายธนพล ศิิริิธนชััย ซึ่่�งดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทด้้วย มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6 ท่่าน โดยประวััติิของแต่่ละท่่านมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

นายแสนผิิน สุุขีี
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
: • กรรมการบริิหาร
		 • กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
		 • กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
อายุุ
: 56 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
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คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (Ex. MBA) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์ คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรม
• Director Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร วตท. รุ่่�นที่่� 21 (ปีี 2558) สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 21
(ปีี 2560 - 2561) วิิทยาลััยการเมืืองการปกครอง สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.) รุ่่�นที่่� 23 (ปีี 2561 - 2562) วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สถาบัันพััฒนาข้้าราชการ
ฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
• หลัักสูตรการป้
ู
อ้ งกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 62 (ปีี 2562 - 2563) วิิทยาลััยป้อ้ งกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพบ้้านและที่่�ดิิน จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เฟิิร์์ส แสควร์์ จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ไพร์์ม พลััส แอสเซ็็ท จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท รีีกััล รีีเจี้้�ยน จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ไซด์์ วอล์์ค แลนด์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ยููไนเต็็ด โฮมส์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ริิทซ์์ วิิลเลจ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท วอคเกอร์์ โฮมส์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ พาราไดส์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แฮบิิเทชั่่�น จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2552 - 2555	กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท คาซ่่าวิิลล์์ จำำ�กััด
2552 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ควอลิิตี้้�เฮ้้าส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2549 - 2551	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส - สายโครงการบ้้าน บริิษััท ควอลิิตี้้�เฮ้้าส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2545 - 2548	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโครงการ - สายคอนโดมิิเนีียม บริิษััท ควอลิิตี้้�เฮ้้าส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
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ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-

นายสมบููรณ์์ วศิินชััชวาล
ตำำ�แหน่่ง
: • กรรมการบริิหาร
		 • กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
		 • รองกรรมการผู้้�จััดการ - สายงานบััญชีีและการเงิิน
อายุุ
: 57 ปีี
สััญชาติิ
: ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท (บริิหารธุุรกิิจ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP 102/2551)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ภัักดีี ฮอสพิิทาลิิตี้้� จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ภัักดีี รีีเทล จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เกษมทรััพย์์ภัักดีี จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพบ้้านและที่่�ดิิน จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท เฟิิร์์ส แสควร์์ จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท ไพร์์ม พลััส แอสเซ็็ท จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท รีีกััล รีีเจี้้�ยน จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท ไซด์์ วอล์์ค แลนด์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แฮบิิเทชั่่�น จำำ�กััด
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2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ (เมย์์แฟร์์) จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ โปโล จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น พร็็อพเพอร์์ตี้้� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ เมย์์แฟร์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ พาราไดส์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอสจีีแอล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท นารายณ์์ พาวิิลเลีียน จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท ริิทซ์์ วิิลเลจ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท สาธรทรััพย์์สิิน จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท สาธรทอง จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท ยููไนเต็็ด โฮมส์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท วอคเกอร์์ โฮมส์์ จำำ�กััด
2555 - ปััจจุุบััน 	กรรมการ บริิษััท นอร์์ท สาธร โฮเต็็ล จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2555 - 2556	กรรมการ บริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2551 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ - สายงานวางแผนการเงิิน บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-

นายวิิทวััส คุุตตะเทพ
ตำำ�แหน่่ง :
		
อายุุ
:
สััญชาติิ :

• กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
• รองกรรมการผู้้�จััดการ - สายงานโครงการเชิิงพาณิิชยกรรม
49 ปีี
ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมโครงสร้้าง University of Florida ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-ไม่่มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
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ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ภัักดีี ฮอสพิิทาลิิตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นารายณ์์ พาวิิลเลีียน จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ (เมย์์แฟร์์) จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ เมย์์แฟร์์ จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท สาธรทอง จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ (โปโล) จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอสจีีแอล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น พร็็อพเพอร์์ตี้้� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2548 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการ - ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท ฟิิโก้้ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
2535 - 2548	วิิศวกรโครงสร้้างอาวุุโส บริิษััท เอเชี่่�ยน เอนจิิเนีียริ่่�ง คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-

นายเทพศัักดิ์์� นพกรวิิเศษ
ตำำ�แหน่่ง :	รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส - สายงานบััญชีีและการเงิิน
อายุุ
: 53 ปีี
สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บััญชีีบริิหาร จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี การบััญชีี มหาวิิทยาลััยสยาม
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP 228/2016)
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สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2561 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท วอคเกอร์์ โฮมส์์ จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ พาราไดส์์ พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท แกรนด์์ เมย์์แฟร์์ จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น พร็็อพเพอร์์ตี้้� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ (เมย์์แฟร์์) จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ โปโล จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แฮบิิเทชั่่�น จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นอร์์ท สาธร เรีียลตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท นารายณ์์ พาวิิลเลีียน จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท สาธรทอง จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอสจีีแอล พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
2560 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ริิทซ์์ วิิลเลจ จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ยููไนเต็็ด โฮมส์์ จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท เฟิิร์์ส แสควร์์ จำำ�กััด
2559 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ไพร์์ม พลััส แอสเซ็็ท จำำ�กััด
2557 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพบ้้านและที่่�ดิิน จำำ�กััด (มหาชน)
2556 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท โกลเด้้น แลนด์์ เรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2548 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการ - ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี บริิษััท ค้้าเหล็็กไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-
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นางสาวธีีรนัันท์์ กรศรีีทิิพา
ตำำ�แหน่่ง :	รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาธุุรกิิจรีีเทล
อายุุ
: 54 ปีี
สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ University of North Texas ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี รััฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-ไม่่มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2562 - ปััจจุุบััน	กรรมการ บริิษััท ภัักดีี รีีเทล จำำ�กััด
ประสบการณ์์
2556 - 2559	กรรมการ บริิษััท กรุุงเทพ ซิิตี้้�สมาร์์ท จำำ�กััด
2555 - 2559	รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ - สายงาน Strategic Innovation and Execution บริิษััท เอพีี (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด (มหาชน)
2553 - 2554 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร - สายงานการขายและการตลาด บริิษััท ปริิญสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน)
2552 - 2553 EVP Corporate Marketing บริิษััท พฤกษา เรีียลเอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-

นางสาวปรััศนีีย์์ สุุระเสถีียร
ตำำ�แหน่่ง :
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• รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกลยุุทธ์์องค์์กรและการลงทุุน
• เลขานุุการบริิษััท
• เลขานุุการคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล
• เลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
• นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

อายุุ
: 52 ปีี
สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท MBA การเงิินระหว่่างประเทศ International University of Japan ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (เกีียรติินิิยม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรมหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
Company Secretary Program (CSP 79/2560)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน GOLD (ร้้อยละ) โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
-ไม่่มีี- / 0.00% (0 หุ้้�น)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
-ไม่่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะเวลา 5 ปีีย้้อนหลััง
ตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
-ไม่่มีีประสบการณ์์
2560 - ปััจจุุบััน	รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และเลขานุุการบริิษัทั บริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายบริิหารกลุ่่�มลููกค้้าธนบดีีธนบดีีธนกิิจ ธนาคารทหารไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2555 - 2558	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายบริิหารการเงิินการลงทุุน บริิการธนาคารพิิเศษและธนาคารระหว่่างประเทศ
	ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2549 - 2555	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ฝ่่ายกลยุุทธ์์และกำำ�กัับดููแลประเทศไทย
	ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2548 - 2549	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกลยุุทธ์์และวางแผนธุุรกิิจรายย่่อย
	ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2544 - 2548	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� ด้้านการเงิินและบริิหารความเสี่่�ยง
	ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2542 - 2544	ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายควบรวมกิิจการ ด้้านบััญชีีการเงิินและบริิหารสิินทรััพย์์หนี้้�สิิน
	ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2537 - 2542	ผู้้�จััดการกองทุุนรวมตราสารทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำำ�กััด
2535 - 2537 เจ้้าหน้้าที่่�การค้้าระหว่่างประเทศ Dow Corning (Asia) Co., Ltd., Tokyo, Japan
ตำำ�แหน่่งในกิิจการที่่�แข่่งขัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
-ไม่่มีีประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา
-ไม่่มีี-
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

(นายวัันชััย ศารทููลทััต)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ งบการเงิิ น
ของบริิษััท แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และงบการเงิินรวมของบริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รวมถึึงข้้อมููล
สารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิิน
ดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดย
เลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิ จ อย่่ า งระมััดระวััง และการประมาณการที่่� ดีีที่่� สุุด
ในการทำำ� รวมทั้้� ง มีีการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล สำำ� คัั ญ อย่่ า งเพีียงพอ
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
และนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ให้้ มีี และดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ระบบ
การควบคุุมภายในและระบบบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� เ หมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าข้้อมููลทาง
บััญชีีมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษา
ทรััพย์์สินิ ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการ
ที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
68

ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
สอบทานนโยบายการบััญชีีและคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน
สอบทานระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจนพิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููล
รายการระหว่่างกััน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
งบการเงิินของบริิษััทฯ และงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
คืือบริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ในการตรวจสอบนั้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้สนับั สนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ เพื่่�อให้้
ผู้้�สอบบัั ญ ชีีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็็ น ได้้ ตาม
มาตรฐานการสอบบััญชีีโดยความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีได้้ปรากฏ
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััทฯ โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถ
สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งมีีเหตุุผลได้้ ว่่ า งบการเงิิ น ของบริิ ษัั ท
แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด (มหาชน) และ
งบการเงิินรวมของบริิษัทั แผ่่นดิินทอง พร็็อพเพอร์์ตี้้� ดีีเวลลอปเม้้นท์์
จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทั ย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 30 กัันยายน
2563 มีีความเชื่่�อถืือได้้ โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี
ที่่�รัับรองทั่่�วไปและปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2563
2562

2562
(พันบาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - เงินฝากประจํา
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
เงินมัดจําทีดินอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ลูกหนีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างรับแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าความนิยม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

6
5, 7
5
5
8, 16

16
9
10
9
5
5
12
13, 16
14, 16
15
31

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

8

896,355
8,907
59,885
169,923
32,878,261
321,256
263,880
34,598,467

1,348,200
8,830
39,860
125,085
31,078,189
774,841
240,030
33,615,035

32,259
47,660
20,519
8,486,563
4,064
8,591,065

29,917
33,141
18,485
3,427
84,970

1,248
1,772,615
998,259
259,342
1,626
5,556,376
864,155
2,428,251
55,875
400,876
11,490
27,744
12,377,857

1,248
1,888,697
1,299,491
232,583
1,626
5,856,471
915,496
2,545,776
60,307
345,660
376,230
59,479
13,583,064

2,265,957
5,836,375
16,315,623
3,371,289
352,996
906,302
47,323
70,107
9,881
29,175,853

2,398,538
5,830,890
2,568
23,136,675
3,504,455
378,804
993,765
56,350
83,524
15,535
36,401,104

46,976,324

47,198,099

37,766,918

36,486,074

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างจ่ายจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ตัวเงินจ่ายระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุ น้ กูท้ ีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีทีถึงกําหนด
รับรู ้ภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างจ่ายจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างจ่ายจากผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
หุ น้ กู้
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

2563

2562

16
5, 18
5, 24
5
16
16
16, 17

1,730,000
2,337,973
812,521
700,000
1,019,691
-

5, 19

16
5, 16
5
16, 17
5, 19
31
20
21

รวมหนีสิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน

9

2563

2562

5,092,047
2,862,726
1,096,424
903,200
250,899
5,000,000

14,455
174,991
1,445,040
-

3,675,412
16,359
326,137
5,000,000

306,061
155,546
348,448
7,410,240

306,818
236,411
363,535
16,112,060

47,891
9,297
1,691,674

51,759
26,810
9,096,477

1,656,540
4,000,000
555,175
9,492,947
5,822,727
170,328
157,272
84,998
151,920
22,091,907

1,871,950
540,336
4,994,773
6,128,788
181,830
128,486
85,442
163,439
14,095,044

8,541,900
9,492,947
58,325
78,940
125,712
18,297,824

4,922,085
4,994,773
48,808
87,543
135,113
10,188,322

29,502,147

30,207,104

19,989,498

19,284,799

(พันบาท)

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2563
2562

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

22

11,037,670

11,037,670

11,037,670

11,037,670

22
23

11,037,670
1,714,252

11,037,670
1,714,252

11,037,670
1,714,252

11,037,670
1,714,252

23

766,856
4,257,340

610,506
3,907,121

460,000
4,565,498

370,000
4,079,353

29,528
17,805,646
(331,469)
17,474,177

29,528
17,299,077
(308,082)
16,990,995

17,777,420
17,777,420

17,201,275
17,201,275

46,976,324

47,198,099

37,766,918

36,486,074

11

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

10

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้คา่ การจัดการ
รายได้จากการลงทุน
กลับรายการค่าเผือขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
กลับรายการประมาณการหนีสิ น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ
ต้นทุนธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนค่าการจัดการ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2562
2562
2563
2563
(พันบาท)
14,648,050
970,640
331,434
248,589
18,663

15,552,858
953,695
565,826
212,521
13,100

528,881
48,771
526,290
2,313,768

509,120
103,582
466,040
2,588,598

9, 10
21
10
5

142,459
16,359,835

18,056
98,896
17,414,952

11,088
61,994
3,490,792

20,400
23,415
23,850
25,833
3,760,838

8
5
5
5
26
5, 27
5, 10
5, 30

10,236,976
540,257
297,819
167,355
1,051,595
1,560,395
3,111
138,370
13,995,878

10,491,149
535,891
390,913
199,657
1,233,691
1,675,581
11,512
88,262
14,626,656

283,926
95,887
391,848
3,353
241,761
66,722
529,217
1,612,714

276,151
107,375
389,204
9,727
161,473
48,139
553,807
1,545,876

9

(253,813)
2,110,144
(511,576)
1,598,568

(30,242)
2,758,054
(577,806)
2,180,248

1,878,078
(186,547)
1,691,531

2,214,962
(121,311)
2,093,651

5
5
5
5, 25

31

11

บริษทั แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2562
2562
2563
2563
(พันบาท)
1,598,568
2,180,248
1,691,531
2,093,651

20

-

รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง

(10,038)
(10,038)

-

(9,281)
(9,281)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,598,568

2,170,210

1,691,531

2,084,370

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปี

1,621,955
(23,387)
1,598,568

2,189,894
(9,646)
2,180,248

1,691,531
1,691,531

2,093,651
2,093,651

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

1,621,955
(23,387)
1,598,568

2,179,996
(9,786)
2,170,210

1,691,531
1,691,531

2,084,370
2,084,370

0.70

0.94

0.73

0.90

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

32

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผู้ถือหุ้น

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2561

23

33

หมายเหตุ

11,037,670

-

-

11,037,670

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออก
และชําระแล้ว

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,714,252

-

-

1,714,252

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

13

163,550
610,506

-

-

446,956

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

(163,550)
3,907,121

2,189,894
(9,898)
2,179,996

(1,068,911)
(1,068,911)

2,959,586

ยังไม่ได้จดั สรร
(พันบาท)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

29,528

-

-

29,528

องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

17,299,077

2,189,894
(9,898)
2,179,996

(1,068,911)
(1,068,911)

16,187,992

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

(308,082)

(9,646)
(140)
(9,786)

-

(298,296)

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

16,990,995

2,180,248
(10,038)
2,170,210

(1,068,911)
(1,068,911)

15,889,696

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไรหรื อขาดทุน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท

สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2562

23

33

หมายเหตุ

11,037,670

-

-

11,037,670

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออก
และชําระแล้ว

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,714,252

-

-

1,714,252

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

14

156,350
766,856

-

-

610,506

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย

(156,350)
4,257,340

1,621,955
1,621,955

(1,115,386)
(1,115,386)

3,907,121

ยังไม่ได้จดั สรร
(พันบาท)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

29,528

-

-

29,528

องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

17,805,646

1,621,955
1,621,955

(1,115,386)
(1,115,386)

17,299,077

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

(331,469)

(23,387)
(23,387)

-

(308,082)

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

17,474,177

1,598,568
1,598,568

(1,115,386)
(1,115,386)

16,990,995

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2561

23

33

หมายเหตุ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

15

11,037,670

-

-

11,037,670

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออก
และชําระแล้ว

1,714,252

-

-

1,714,252

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

110,000
370,000

-

-

260,000

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
(พันบาท)

(110,000)
4,079,353

2,093,651
(9,281)
2,084,370

(1,068,911)
(1,068,911)

3,173,894

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

17,201,275

2,093,651
(9,281)
2,084,370

(1,068,911)
(1,068,911)

16,185,816

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม 2562

23

33

หมายเหตุ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

16

11,037,670

-

-

11,037,670

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออก
และชําระแล้ว

1,714,252

-

-

1,714,252

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

90,000
460,000

-

-

370,000

ทุนสํารองตาม
กฎหมาย
(พันบาท)

(90,000)
4,565,498

1,691,531
1,691,531

(1,115,386)
(1,115,386)

4,079,353

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

17,777,420

1,691,531
1,691,531

(1,115,386)
(1,115,386)

17,201,275

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
(กลับรายการ) ประมาณการหนีสิ น
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและร่ วม
ค่าเผือหนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ
กลับรายการประมาณการหนีสิ นจากค่าเผือการสนับสนุ นทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
ขาดทุนจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ลูกหนีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
เงินมัดจําทีดินอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

17

1,598,568

2,180,248

1,691,531

2,093,651

(306,818)
496,080
50,021
(18,663)
138,370
(444)
6,521
(4,178)
3,111
253,813
511,576
32,340
1,640
2,761,937

(306,061)
484,974
50,284
(13,100)
88,262
(31,206)
911
(12,427)
11,512
30,242
577,806
43,146
(18,057)
(188)
409
3,086,755

260,282
25,808
(2,313,768)
529,217
(444)
793
127,095
66,722
(8,159)
186,547
10,845
1,137
577,606

249,558
25,807
(2,588,598)
553,807
444
(20,400)
48,139
(23,415)
121,311
16,315
(23,850)
18
470
453,257

(22,040)
(43,165)
(1,234,831)
453,586
(29,908)
31,735

24,089
(3,036)
(7,124,050)
(536,478)
(38,611)
(17,666)

(14,519)
(2,034)
2,568
(637)
5,654

11,993
(1,281)
(1,144)
(6,345)

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน (ต่ อ)
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับคดีความ
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
เงินลงทุนชัวคราว - เงินฝากประจําเพิมขึน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันลดลง
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู ้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รับเงินปั นผล
เงินสดรับจากการจําหน่ ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ
เงินสดรับสุ ทธิจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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(524,753)
(260,832)
(15,087)
(10,200)
(3,554)
1,102,888
(288,362)
814,526

619,753
(16,475)
90,595
15,413
(319)
(19,645)
(3,919,675)
(647,621)
(4,567,296)

(1,904)
(127,880)
(17,513)
(9,403)
(1,328)
410,610
(176,998)
233,612

9,061
27,293
20,232
16,051
529,117
(118,087)
411,030

6,898
(76)
(17,600)
163,501
572

2,402
(82)
4,000
181,880
869

1,011,535
(389,000)
14,247,300
(15,553,300)
1,265,001
364

1,585,567
16,820,879
(22,680,300)
1,510,379
40

(87,080)
66,215

(244,889)
5,714
23,850
(26,256)

(37,237)
544,663

(167,228)
382
23,850
(2,906,431)

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2562
2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนตัวเงินจ่ายระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินหุ ้นกู ้
เงินสดรับจากการออกหุ ้นกู ้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(688,039)
(1,115,386)
(3,270,145)
(243,606)
700,000
4,000,000
5,369,490
(5,584,900)
(5,000,000)
4,500,000
(1,332,586)

(526,083)
(1,068,911)
1,697,770
5,188,717
(3,368,185)
3,000,000
4,923,308

(543,392)
(1,115,386)
(3,700,000)
1,119,745
4,173,100
(210,000)
(5,000,000)
4,500,000
(775,933)

(487,719)
(1,068,911)
785,000
435,100
(176,500)
3,000,000
2,486,970

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

(451,845)
1,348,200
896,355

329,756
1,018,444
1,348,200

2,342
29,917
32,259

(8,431)
38,348
29,917

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

19

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

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

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
หุน้ กู้
เจ้าหนีการค้า
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ น
ทุนเรื อนหุ้น
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน และการจําแนกรายได้
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
20

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

32
33
34
35
36
37
38

กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
เงินปันผล
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 5 พฤศจิกายน 2563
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศ
ไทย และมี ทีอยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตังอยู่เลขที 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน 20 ถนนพระราม 4 แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ทั ใหญ่ใ นลํา ดับ สู งสุ ด ในระหว่า งปี ได้แ ก่ บริ ษทั ทีซี ซี แอสเซ็ท ส์ ลิมิเ ต็ด ซึ งเป็ น นิ ติบุค คลที จัด ตังขึ นใน
หมู่เกาะบริ ติซเวอร์จิน แห่งสหราชอาณาจักร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่บริ ษทั เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ งถือหุ ้น
ร้อยละ 99.43 (2562: ถือหุ้ นร้ อยละ 94.50) ซึงเป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
เมือวันที 4 สิ งหาคม 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมตั ิการเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตังแต่วนั ที 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
บริ ษ ทั และกลุ่มบริ ษทั ดํา เนิ น ธุ รกิจ หลักเกี ยวกับการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ธุ รกิ จ ให้เช่ าและบริ การอาคารเพือ
การพาณิ ช ย์แ ละธุ ร กิจ โรงแรม รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที 30 กันยายน 2563
และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ ง
ใหม่นัน มีผลให้เกิดการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ซึ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทังนี กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 เรื อง รายได้
จากสัญญาทีทํา กับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็ นครังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 เรื อง รายได้ (“TAS 18”)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรื อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกียวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) และ 3 (ต)
นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ซึงยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี ก่ อนวันทีมีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออก
และปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 37
(ข) สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจัดทําเป็ นเงินบาทซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทังนีผลทีเกิดขึนจริ ง
อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซึงมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญทีสุ ดต่อจํานวนเงิน
ทีรับรู ้ในงบการเงินซึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุขอ้ 4 (ก)
หมายเหตุขอ้ 4 (ก) และ ข้อ 10
หมายเหตุขอ้ 9

การจัดประเภทการร่ วมการงาน
การจัดทํางบการเงินรวม ซึงกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมโดยพฤตินยั
(De facto control) ในกิจการทีกลุ่มบริ ษทั ลงทุน
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยซึงกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิพลอย่าง
นัยสําคัญในกิจการทีกลุ่มบริ ษทั ลงทุน
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(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที 30 กันยายน 2563 ซึงมีความเสี ยง
อย่างมีนยั สําคัญทีจะส่งผลให้ตอ้ งมีการปรังปรุ งทีมีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในปี
บัญชีถดั ไป ซึงได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี
หมายเหตุขอ้ 5 ข้อ 9
และข้อ 10
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 16
หมายเหตุขอ้ 20
หมายเหตุขอ้ 31
3

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
และเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน เกียวกับการใช้ขอ้ สมมติ ทีสําคัญใน
การประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
การประมาณการต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
การพิจารณามูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
การประมาณยอดโอนอสั ง หาริ มทรั พ ย์ พ ัฒ นาเพื อขายเพื อจั ด ประเภท
รายการเงินกูร้ ะยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
การวัด มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ของโครงการผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้เ กี ยวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตทีจะนําผล
แตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ เมือการควบคุมถูกโอนมายังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ทีเป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันทีซื อกิจ การคื อวันที อํา นาจในการควบคุม นันได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ื อ การกําหนดวัน ทีซื อกิ จการและการระบุ
เกียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึงไปยังอีกฝ่ ายหนึ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกียวข้อง
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ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันทีซือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีโอนให้ซึงรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนีสินทีรับมาซึงวัดมูลค่า ณ วันทีซือ
สิงตอบแทนทีโอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีโอนไป
สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันทีรายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนี สิ นทีอาจเกิดขึนของบริ ษทั ทีถูกซื อทีรับมาจากการรวมธุ รกิจ รับรู ้ เป็ นหนี สิ นหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ ง
เกิดขึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซื อของกลุ่ มบริ ษทั ที เกิ ดขึนซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าทีปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
หากการบัน ทึ กบัญชี เ มื อเริ มแรกสํ าหรั บ การรวมธุ ร กิ จไม่เ สร็ จสมบูรณ์ภายในวัน สิ นรอบระยะเวลารายงานที
การรวมธุรกิจเกิดขึน กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพือรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรั พย์ หรื อหนี สิ นเพิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่า เพือสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วันทีซือ ซึง
ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ทีเคยรับรู ้ไว้ ณ วันทีซือ
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผูซ้ ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นของธุ รกิ จทีถูกซื อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงิ น
รวมของบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุ ด ณ วันทีเกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุ รกิจทีถูกนํามา
รวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนทีจ่ายรั บรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมเมือมีการขายเงิ นลงทุนในธุ รกิจทีซือ
ดังกล่าวไป
ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจที ถูก ซื อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ ื อนับ ตังแต่วนั ที ต้น งวดของงบการเงิ น
เปรี ยบเทียบหรื อวันที ธุรกิจเหล่านันอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า จนถึงวันที การ
ควบคุมสิ นสุ ด
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บริ ษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมี ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนัน ทํา ให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียทีไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันทีซือธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ ูกซือ
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่วนของเจ้าของ
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนทีบันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานทีกลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนัน โดยมีสิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิของการร่ วมการงาน
นันมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนีสิ นทีเกียวข้องกับการร่ วมการงานนัน
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึง
รวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืนของเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิ นรวมจนถึงวันทีกลุ่มบริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึงเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการทีควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสียในกิจการ
ทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึงจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นส่ วน
หนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ง) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีรับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์เกียวกับการชําระหนี ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ
(จ) อสังหาริมทรัพย์ พฒ
ั นาเพือขาย
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายคือ อสังหาริ มทรัพย์ทีถือไว้ดว้ ยความตังใจในการพัฒนาเพือขายในการดําเนินธุรกิจ
ปกติ อสังหาริ มทรัพย์นีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายประกอบด้วย ต้นทุนทีดินรวมต้นทุนในการได้มา ค่าถมดิน ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา ต้นทุนการกูย้ ืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมทีเกียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาเพือขายรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทังการพัฒนาสําเร็ จ ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
รวมการปั นส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ นทรัพย์ส่วนกลางของโครงการทีเกียวข้อง
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายรวมถึงทีดินทีกลุ่มบริ ษทั ถือครองไว้เพือรอการพัฒนาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
ในอนาคต
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จนกระทังการพัฒนาสําเร็จและค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นโดยประมาณในการขาย
เมือมีการขายอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
งวดเดียวกันกับทีมีการรับรู ้รายได้ทีเกียวข้อง
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคา
ทุน ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํา นวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
(ช) อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที
เพิมขึนหรื อทังสองอย่าง ทังนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื อมราคาจะบันทึกในกํา ไรหรื อขาดทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
อาคารและสิ งก่อสร้างอืน
เครื องตกแต่ง ติดตัง และอุปกรณ์
ระบบสาธารณูปโภค

18 - 30 ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่าทีดิน
5 - 10 ปี
5 - 15 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับสินทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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(ซ) สิทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนของสิ ทธิ การเช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นา
ต้นทุนการกูย้ ืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึ งกูม้ าโดยเฉพาะเพือใช้ในสิ ทธิ การเช่ารวมเป็ นราคา
ทุนของสิ นทรัพย์จนกระทังการพัฒนาสําเร็จ
ค่าตัดจําหน่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึงคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าซึงแสดงได้ดงั นี
สิทธิการเช่า

30 - 34

ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่าทีดิน

(ฌ) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่ อสร้างสิ นทรัพย์ทีกิ จ การ
ก่ อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถทํางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิทธิซอฟต์แวร์นนให้
ั ถือว่า ลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึงของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจํา หน่ ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ทีเช่ า
การเช่าซึงกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านันๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หัก
ด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนทีจะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทํา ให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรั บยอดคงเหลื อของหนี สิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี ยนแทนส่ ว นประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่ าตามบัญชี ข องรายการทีดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่ าเชือถือ ชินส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกํา ไรหรื อขาดทุ น คํา นวณโดยวิธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี
ส

สนามกอล์ฟ
อาคารและสิ งก่อสร้างอืน
ระบบสาธารณูปโภค
เครื องตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

10
30 - 50
5 - 15
3 - 10
5

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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ปี
ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่าทีดิน
ปี
ปี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
วิธีการคิดค่าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุ ดทุกสิ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
เครื องใช้ในการดําเนินกิจการโรงแรม ได้แก่ ลินิน เครื องเคลือบ เครื องแก้ว เครื องเงิน และเครื องใช้บางชนิดทีใช้ใน
การดําเนิ นกิจการโรงแรม ซึงบันทึกเป็ นมูลค่าของทรัพย์สินด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ
ด้อยค่า การซือเพิมเติมในภายหลังจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือมีรายการซือเกิดขึน
(ญ) ค่าความนิยม
ค่าความนิยมทีเกิดจากการซื อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้มูลค่าเริ มแรกตามทีอธิ บายในหมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลัง
จากการรับรู ้เริ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนที
บันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และผลขาดทุน
จากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใดๆ ทีเป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
รวมถึงค่าความนิยม
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่ มีตัวตนอืนๆ
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื นๆ ที กลุ่มบริ ษ ัทซื อมาและมี อายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรื อจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที คาดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์นันตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไ ม่มี
ตัวตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสินทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
ค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์

3 - 10

ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์ทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) การด้อยค่า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่ อให้เกิด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการ
การประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิมของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันทีเคยรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี นีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง
และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรั บปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีทีออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่ าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เสมือนหนึ งไม่เ คยมี การบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน
(ฐ) หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริ มแรกด้วยในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนี สิ น ภายหลังจากการ
บันทึกหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเริ มแรกและยอด
หนีเมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ฑ) เจ้าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันทีจะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี สิ นทีเกิดจากสัญญารับรู ้เมือ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชําระหรื อมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนทีเรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนทีกลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้รายได้ทีเกียวข้อง
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถู กรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
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สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้นันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัด มู ลค่ าใหม่ของหนี สิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษ ัทกําหนดดอกเบียจ่ายของ
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดทีใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคํา นึ งถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนี สิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือวันใดวันหนึงต่อไปนีเกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมือกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนีสิ นรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานทีเกิดขึน
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชือถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนีสิ นดังกล่าว
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(ด) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์และ
หนีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ม ผูป้ ระเมิ น มู ลค่า มี ก ารทบทวนข้อ มู ลที ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และปรับ ปรุ งการวัด มูลค่ า ที มี นัยสํา คัญอย่ า ง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุ นข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นันหรื อหนี สิ นนันนอกเหนื อ
จากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสินทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน

หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชันของมู ลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี



หมายเหตุขอ้ 12 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และ
หมายเหตุขอ้ 34 เครื องมือทางการเงิน
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(ต) รายได้
รายได้ จากการขายอสั งหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์จะรับรู ้เมืออํานาจในการควบคุม ความเสี ยง และผลตอบแทนทีมีนัยสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายถูกโอนให้กบั ผูซ้ ื อในคราวเดียวด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบ
แทนทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับสุทธิจากส่วนลด
เงินมัดจําและเงินงวดของอสังหาริ มทรัพย์ทีขายซึงได้รับจากลูกค้าก่อนวันทีรับรู ้รายได้แสดงเป็ นหนีสิ นตามสัญญา
ในรายการเจ้าหนี อืนในงบแสดงฐานะทางการเงิน เงินมัดจําและเงินงวดจะรับรู ้เป็ นรายได้เมือกลุ่มบริ ษทั โอนการ
ควบคุ มในอสังหาริ มทรัพย์ให้กับลูกค้า กลุ่มบริ ษัทใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิทีไม่ปรั บปรุ งสิ งตอบแทนด้วย
ผลกระทบทีเกิดจากการมีองค์ประกอบของการจัดหาเงินทีมีนยั สําคัญ หากระยะเวลาของการจัดหาเงินน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 12 เดือน
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การทีเกียวข้องในอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และ
รายได้จากธุรกิจให้บริ การอาคารพักอาศัย
รายได้ค่าเช่าทีเกียวข้องในอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่า ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิ ดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่ าทังสิ นตามสัญ ญา
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน รายได้ทีรับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ชําระตามสัญญาเช่าดําเนินงานแสดงไว้เป็ น “ลูกหนีตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานทียังไม่เรี ยกชําระ” ซึ งแสดงรวมอยูใ่ น
ลูกหนีการค้า
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัดบัญชีเป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื องดืม และรายได้ค่าบริ การอืน บันทึกเป็ นรายได้
เมือแขกเข้าพักในห้อง มีการขายอาหารและเครื องดืมและเมือมีการให้บริ การแล้ว
รายได้ ค่าบริ หารจัดการ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ งเมือได้ให้บริ การ ต้นทุนทีเกียวข้องรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือ
เกิดขึน
37

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย เงินปันผลและดอกเบียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปั นผลรับ
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล และดอกเบียรับบันทึกในกําไรขาดทุนตาม
เกณฑ์คงค้าง
(ถ) ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายบ้านพร้ อมที ดินประกอบด้วยต้นทุนทีดิ น ค่ าถมที ดิ น ค่าออกแบบ ค่ าสาธารณู ป โภค ค่าก่อสร้าง
ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนการขายบ้า นพร้อมทีดิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทังทีคาดว่า จะ
เกิดขึน (โดยคํานึงถึงต้นทุนทีจะเกิดขึนจริ งด้วย) ตามเกณฑ์พนที
ื ขาย
ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนี ยมการโอนกรรมสิ ทธิ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือมี
การขาย
(ท) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นใน
กรณี ทีมีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่ อสร้าง
หรื อการผลิตสินทรัพย์ดงั กล่าว ก่อนทีจะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย
(ธ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที เริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สั ญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนันขึนอยู่กับ
การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่ สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที
เป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชือถื อ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นในจํานวนทีเท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนีสิ นจะลดลงตามจํานวนทีจ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนีสิ นจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั
(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเ งิ น ได้ข องงวดปั จจุบ ัน ได้แก่ ภ าษีที คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อ ได้รับ ชํา ระ โดยคํา นวณจากกํา ไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ที ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี สิ นและจํานวนทีใช้เพือความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมือเกิ ด จากผล
แตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู ้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี สิ นในครังแรกซึ งเป็ นรายการ
ที ไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อ ทางภาษี และผลแตกต่ า งที
เกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีต้องสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีทีจะเกิด จากลักษณะวิธีการที กลุ่ม
บริ ษัท คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์จากสิ น ทรั พย์หรื อ จะจ่า ยชําระหนี สิ น ตามมู ล ค่า ตามบัญชี ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่า ของภาษีเ งิ น ได้ข องงวดปั จจุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมี ดอกเบียทีต้อง
ชําระ กลุ่มบริ ษ ทั เชื อว่าได้ตงภาษี
ั
เงิ น ได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรั บภาษีเ งินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต
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ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที มีอยู่
การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงิน
ได้นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ
หน่ วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ น อนว่ากําไรเพือเสี ยภาษี ใ น
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีเกียวข้อง ดังนัน กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับ
รายการผลแตกต่างชัวคราวทีพิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมี จาํ นวนไม่เพียง
พอทีจะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ทงจํ
ั านวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(บ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ้นขันพืนฐานสํา หรับหุ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
(ป) บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคล
หรื อกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่ม
บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัน
(ผ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานทีรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน)
ของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการรายได้อืน ต้นทุนในการจัดจํา หน่ ายและ
การบริ หาร ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ต้นทุนทางการเงิน สิ นทรัพย์และหนีสิ นอืน
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ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ในช่วงต้นปี 2563 เกิ ดการแพร่ ระบาดโรคโควิด 19 ทํา ให้ป ระเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการ
ป้ องกันหลายประการเพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น การสังให้มีการปิ ดสถานประกอบการหรื อลดเวลา
การประกอบกิ จการเป็ นการชัวคราว การให้มีระยะห่ า งทางสั งคม เป็ นต้น ซึ งส่ งผลกระทบอย่า งมากต่อ ระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิตการกระจายสิ นค้าตลอดจนผลการดําเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง ทังนี ผูบ้ ริ หารมีการ
ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด ในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ ยทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้ ทังนี
ณ วันที 30 กันยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สินสุ ด ทําให้เกิดความไม่แน่ นอนในการ
ประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน และอาจมีผลกระทบต่องบการเงินในรอบปี บัญชีถดั ไป
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บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรื อกิจการอืน
ทีเกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกันทีมีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี
ชื อกิจการ
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามโฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั เครื ออาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั นอร์ธปาร์คเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ประเทศที ลักษณะความสัมพันธ์
จัดตัง/สั ญชาติ
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่โดยถือหุ้นในบริ ษทั
ร้อยละ 99.43 และมีกรรมการของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
สิงคโปร์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั สาธรทรัพย์สิน จํากัด)
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ชื อกิจการ
บริ ษทั ชินาทรัพย์ จํากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เอเชีย โฮเรก้า จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ โฮเรก้า จํากัด
บริ ษทั ไทยดริ งค์ จํากัด
บริ ษทั เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ช้างอินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เบฟเทค จํากัด
บริ ษทั เกษมทรัพย์สิริ จํากัด
บริ ษทั วัน แบงค็อก จํากัด
บริ ษทั สี มาธุรกิจ จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด
บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั ลีพ โซลูชนั เอเชีย จํากัด
บริ ษทั แม๊กซ์ เอเชีย จํากัด
บริ ษัท อมริ น ทร์ พ ริ นติ ง แอนด์ พับ ลิ ซ ซิ ง จํา กัด
(มหาชน)
บริ ษัท ประชารั ฐ รั ก สามัค คี วิ ส าหกิ จ เพื อสั ง คม
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ป้อมทิพย์ (2012) จํากัด
บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จํากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง จํากัด
บริ ษทั อินน์ไซด์ โฮเทล สุขมุ วิท 50 จํากัด
บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
บริ ษทั เอส พี เอ็ม อาหารและเครื องดืม จํากัด
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ชื อกิจการ
บริ ษทั อธิ มาตร จํากัด
บริ ษทั โออิชิ ราเมน จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชัน จํากัด
บริ ษทั ทรู วิชนส์
ั กรุ ้ป จํากัด
บริ ษทั แอสคอทท์ อินเตอร์เนชันแนล
แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นํายุค จํากัด
บริ ษทั โกลเด้นเวลธ์ จํากัด
บริ ษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปากซอง แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี อินเตอร์เนชันแนล อีเว้นท์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี อินดัสเทรี ยล รี ท
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฟู๊ ด ออฟ เอเชีย จํากัด
บริ ษทั โทนิค อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั ไทยโชว์ 2013 จํากัด
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จํากัด
บริ ษทั สิ ริทรัพย์พฒั นา จํากัด
บริ ษทั ป้อมบูรพา จํากัด
บริ ษทั ป้อมคลัง จํากัด
บริ ษทั ป้อมกิจ จํากัด
บริ ษทั คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย จํากัด
บริ ษทั เบอร์ลี ไดน่าพลาส จํากัด
บริ ษทั ทีสเปซ ดิจิตอล จํากัด
บริ ษทั สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟอร์ เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
บริ ษทั เลิศรัฐการ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ ยูนิตี ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ชื อกิจการ

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ
บริ ษทั ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง จํากัด
ไทย
บริ ษทั แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ไทย
บริ ษทั อะเฮดออล จํากัด
ไทย
บริ ษทั เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
บริ ษทั เฟรเซอร์ แมเนจเมนท์ เซอร์วสิ พีทีอี แอลทีดี สิ งคโปร์
บริ ษทั เฟรเซอร์ พร๊ อพเพอร์ตี ลิมิเต็ด
สิงคโปร์
บริ ษทั เฟรเซอร์ พร๊ อพเพอร์ ตี คอเปอเรท เซอร์ วิส สิ งคโปร์
พีทีอี แอลทีดี
บริ ษทั เฟรเซอร์ พร๊ อพเพอร์ตี โฮลดิงส์
ไทย
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แอสเสท เวิรด์ เว็ก จํากัด
ไทย
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ แอสเซ็ทส์
ไทย
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั บางนากลาส จํากัด
ไทย
บริ ษทั เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี พีทีอี แอลทีดี

สิงคโปร์

บริ ษทั ซี เอ ซี จํากัด

ไทย

บริ ษทั อเดลฟอส จํากัด

ไทย

บริ ษทั เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี

สิ งคโปร์

บริ ษทั รักษาความปลอดภัย ซีเอ
อินเตอร์การ์ด จํากัด

ไทย

เฟรเซอร์ สวีท ริ เวอร์ วัลเล่ พีทีอี แอลทีดี

สิ งคโปร์
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ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ื อหุ้น ใหญ่เ ป็ นญาติ ส นิ ท ของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้ น ใหญ่ เ ป็ นญาติ ส นิ ท ของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ้น ใหญ่เ ป็ นญาติ ส นิ ท ของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้ น ใหญ่ เ ป็ นญาติ ส นิ ท ของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เป็ นญาติสนิทของกรรมการและ/
หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั
ผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่ เ ป็ นญาติ ส นิ ท ของกรรมการและ/
หรื อผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท แ ละ เ ป็ น ผู ้
ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญกับบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่เป็ น
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่เป็ น
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ชื อกิจการ

ประเทศที ลักษณะความสัมพันธ์
จัดตัง/สั ญชาติ
เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี รอยัลตี เซอร์วิส พีทีอี
สิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่เป็ น
แอลทีดี
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั
เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี ไชน่า สแควร์ ทรัสดี พีทีอี สิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่เป็ น
แอลทีดี
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั
บริ ษทั เดอะ สตรี ท รี เทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่เป็ น
ญาติสนิทของกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ของบริ ษทั
บริ ษทั บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการร่ วมค้าของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่
ร่ วมกัน
บริ ษทั วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จํากัด
ไทย
เป็ นกิจการร่ วมค้าของบริ ษทั ทีมีผถู้ ือหุ ้นใหญ่
ร่ วมกัน
บริ ษทั เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ร่วมกัน
บริ ษทั แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ร่วมกัน
บริ ษทั พีบีเอ โรบอทติกส์ ไทยแลนด์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทีมีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ร่วมกัน
บริ ษทั ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ทีมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
บริ ษทั ควอลิตี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญกับบริ ษทั
บริ ษทั พิณสิริ พร็อพเพอร์ตี จํากัด
ไทย
เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั แมริ ออท อินเตอร์เนชันแนล
ไทย
เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั
ประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั ลักช์ชูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รี สอร์ท
ไทย
เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญกับกลุ่มบริ ษทั
(ไทยแลนด์) จํากัด
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุ ค คลที มี อ ํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั งการและควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของกิ จ การไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทังนี
รวมถึ งกรรมการของกลุ่มบริ ษัท (ไม่ว่าจะทํา
หน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ค่าการจัดการ
รายได้ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เงินปันผลรับ
รายได้จากการขายสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์
ดําเนินงาน
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
ดอกเบียจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามราคาตลาด
ต้นทุนบวกด้วยกําไรส่วนเพิม
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามจํานวนทีประกาศจ่าย
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
อัตราต้นทุนของการกูย้ มื บวกอัตราคงที
ตามทีตกลงร่ วมกัน
อัตราต้นทุนของการกูย้ มื ของผูใ้ ห้กบู้ วกอัตราคงที หรื อ
อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตราคงทีต่อปี
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน
ตามทีตกลงร่ วมกัน

ซือสินค้า
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอืน

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

บริษัทใหญ่
ดอกเบียจ่าย
รายได้จากธุรกิจโรงแรม

11
2

-

11
-

บริษัทย่อย
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ค่าการจัดการ
เงินปันผลรับ

-

-

6
404
1,101
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-

6
364
1,329

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

การร่ วมค้า
รายได้ค่าการจัดการ
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

99
43
2

บริษัทร่ วม
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
กิจการอืนทีเกียวข้ องกัน
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ค่าการจัดการ
รายได้อืน
ดอกเบียจ่าย
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ซือสินค้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอืน

1,034
107
41

1,067
150
56

96
1

99
26
2

96
1

358
126
12
35
-

357
111
11
1
101
1

164
12
2
-

182
11
23
-

10
7
23
2
15
44
3
52
5
11
27

7
4
6
2
15
43
2
69
7
11
36

10
6
23
32
30
8

7
3
6
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31
28
13

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

68
7
75

72
6
78

53
6
59

55
5
60

ร

ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 กันยายน มีดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
19
14
22
22
7
21
6
44
7
40
20

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้ องกัน

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

บริ ษทั ร่ วม
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
34
8
6
42
6
-

ลูกหนีและเงินทดรองจ่ ายแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
(ไม่ หมุนเวียน)

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนีอืน

-

บริ ษทั ย่อย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
3

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
เงินมัดจําค่ าเช่ าและค่าบริการ
- กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
8
5
10
10
6
6
4
4
4
4
14
22
10
15

บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที
30 กันยายน มีดงั นี
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

3.800 - 4.030

-

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
20,148
696
(9)

(11,727)
(621)
-

ณ วันที
30 กันยายน
2563

8,421
75
8,496
(9)
8,487

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบียค้างรับแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที
30 กันยายน มีดงั นี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

4.250 - 5.025

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม

242
30
272
(39)
233

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
17
12

-

(9)

6

ณ วันที
30 กันยายน
2563

259
42
301
(42)
259

งบการเงินรวม
ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

4.425

242
19
261
(28)
233
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เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
11

-

(11)

-

ณ วันที
30 กันยายน
2562

242
30
272
(39)
233

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)

4.030 - 6.500

23,592
661

15,536
627

4.250 - 5.025

242
30
24,525
(1,388)
23,137

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
30 กันยายน
2563

(22,279)
(676)

16,849
612

17
12

-

(64)

6

259
42
17,762
(1,446)
16,316

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)

ณ วันที
30 กันยายน
2562

4.997 - 6.500

17,733
1,179

22,680
1,067

(16,821)
(1,585)

23,592
661

4.425

242
19
19,173
(1,340)
17,833

11

-

(48)

-

242
30
24,525
(1,388)
23,137
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
2563
2562
หนี สู ญ และหนี สงสั ย จะสู ญ ของเงิ น ให้ กู้ยืม
และดอกเบียค้างรั บแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สําหรับปี

3

(ล้ านบาท)

11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

67

48

การพิจารณาการด้อยค่า
การพิจารณาการด้อยค่าเงินให้กยู้ มื แก่กิจการทีเกียวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม
2563
2562

บริ ษทั ร่ วม
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
4
5
9

2
2
งบการเงินรวม
2563
2562

-

2
2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

การร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วม
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
เจ้าหนีเงินมัดจําค่าเช่ าและค่าบริการ
กิจการทีเกียวข้ องกัน

5
5
19
29

16
8
24

งบการเงินรวม
2563
2562

กิจการทีเกียวข้ องกัน

2
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3
14
17

6
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
1

1

1

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
รายการเคลื อนไหวของเงิ น กู้ยืม ระยะสั นและดอกเบี ยค้า งจ่ า ยจากกิ จ การที เกี ยวข้อ งกัน สํา หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที
30 กันยายน มีดงั นี
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะสัน
รวม

บริ ษทั ใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะสัน
บริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสัน
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

3.260

-

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
700

-

ณ วันที
30 กันยายน
2563

700
700

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

3.260

-

700

-

700

1.650 - 1.870

-

649
339

(118)
(125)

531
214
1,445
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เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)

ณ วันที
30 กันยายน
2563

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
รายการเคลื อนไหวของเงิ น กู้ยืม ระยะยาวและดอกเบี ยค้างจ่า ยจากกิ จ การที เกี ยวข้อ งกันสําหรับ ปี สิ นสุ ดวันที
30 กันยายน มีดงั นี
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

3.250 - 3.260

-

6.500

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม

273
267
540

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
4,000
11

-

-

-

15

11

ณ วันที
30 กันยายน
2563

4,000
273
282
4,555

งบการเงินรวม
ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

6.500

273
252
525
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เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)
15

-

ณ วันที
30 กันยายน
2562

273
267
540

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ใหญ่
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
บริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

เพิมขึน
ลดลง
(ล้ านบาท)

ณ วันที
30 กันยายน
2563

3.250 - 3.260

-

4,000
11

(11)

4,000
-

1.250 - 3.300

4,690
232
4,922

173
73

(321)
(305)

4,542
8,542

อัตราดอกเบีย
ณ วันที
30 กันยายน
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบียค้างจ่าย
รวม
รายได้ สิทธิการเช่ ารอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

3.300

เพิมขึน

4,431
177
4,608

ลดลง
(ล้ านบาท)

435
150

งบการเงินรวม
2563
2562

(176)
(95)

ณ วันที
30 กันยายน
2562

4,690
232
4,922

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

บริ ษทั ร่ วม
ส่วนทีจะรับรู ้ภายในหนึงปี
ส่วนทีจะรับรู ้หลังจากหนึ งปี
รวม

306
5,823
6,129

สัญญาสําคัญทีเกียวข้องกับรายได้สิทธิการเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
55

307
6,129
6,436

-

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ภาระผูกพันกับกิจการทีเกียวข้ องกัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

จํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ ายในอนาคตทังสิน
ภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานและบริการ
ทีบอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

39
45
84

33
45
78

23
32
55

7
4
11

สัญญาทีสําคัญทีทํากับกิจการทีเกียวข้ องกันมีดังต่ อไปนี
สัญญาบริ หารจัดการ
(ก) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั ย่อยหลายบริ ษทั และการร่ วมค้ารวมถึงบริ ษทั ย่อยของการร่ วมค้าสําหรับ
การให้บริ การบริ หารจัดการทัวไป โดยคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราทีตกลงกันตามสัญญา
(ข) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับการร่ วมค้าแห่งหนึ งสําหรับการให้บริ การบริ หารโครงการ การก่อสร้างและการ
ออกแบบรู ปแบบโครงการ โดยคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราทีตกลงกันตามสัญญา และสิ นสุ ดในเดื อน
มีนาคม 2562
(ค) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งทําสัญญาบริ การกับบริ ษทั ย่อยหลายบริ ษทั สําหรับการให้บริ การบริ หารจัดการทัวไป โดย
คิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราทีตกลงกันตามสัญญา
(ง) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งทํา สัญญาบริ การกับบริ ษทั สําหรับการให้บริ การจ้างเหมาแรงงาน เพือดําเนิ นการกิจการ
โรงแรมโดยคิดค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราทีตกลงกันตามสัญญา
(จ) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ ง บริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การในด้านการ
บริ หารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่าของบริ ษทั ย่อยและอนุญาตให้บริ ษทั ย่อยใช้เครื องหมายการค้า สําหรับ
ระยะเวลา 10 ปี โดยเริ มตังแต่เดือนกรกฎาคม 2546 และสิ นสุ ดในเดือนเมษายน 2557 ภายหลังสิ นสุ ดสัญญา
บริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุสัญญาทุกๆ 3 เดือน
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(ฉ) บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันสองแห่ งมีกาํ หนด 10 ปี เริ มตังแต่กุมภาพันธ์ 2559 และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีกเป็ นเวลา 10 ปี บริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การในด้านการบริ หารงานโรงแรมของบริ ษทั และ
อนุญาตให้บริ ษทั ใช้เครื องหมายการค้าโดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญา
(ช) บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาบริ หารโครงการกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันแห่งหนึง สัญญามีกาํ หนด 20 ปี สินสุ ดวันที
28 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกเป็ นเวลา 10 ปี บริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การในด้านการ
บริ หารโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่าของบริ ษทั ย่อยและอนุ ญาตให้บริ ษัทย่อยใช้เครื องหมายการค้าโดย
บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญา
(ซ) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง เข้าทําสัญญาจ้างบริ หารกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ ง สัญญามีกาํ หนด 1 ปี เพือ
บริ หารโครงการโรงแรมของกลุ่มบริ ษทั โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญา
สัญญาเช่ า
(ฌ) ในระหว่างปี 2550 บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่ากับ
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลด์ (“กองทุนรวม”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ได้เข้าถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุน ตามสัญญากองทุนรวมได้ตกลงเช่าทีดินและ
อาคารในโครงการเมย์แฟร์แมริ ออท (“โครงการ”) ซึ งเป็ นโครงการทีพักและธุ รกิจทีเกียวข้องจากบริ ษทั ย่อย
เป็ นระยะเวลา 30 ปี ตังแต่วนั ที 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที 7 พฤษภาคม 2580 เป็ นจํานวนรวม 1,700.00 ล้านบาท
ซึ งชําระในวันเริ มสัญญาเช่าและชําระเพิมอีกจํานวน 258.80 ล้านบาท ซึ งชําระในวันเริ มสัญญาเช่า เพือเป็ น
คํา มันในการต่ อ สัญญาเช่ า อี ก เป็ นระยะเวลา 30 ปี ภายใต้สั ญ ญาเช่ า กองทุ น รวมสามารถใช้สิ ท ธิ ที จะซื อ
สิ นทรั พย์ทีเช่ า ในราคา 405.00 ล้านบาท เมื อครบกําหนดสัญญาเช่า 30 ปี แรกหรื อจํานวน 984.00 ล้านบาท
เมือครบกําหนดสัญญาเช่าในอีก 30 ปี ถัดไป บริ ษทั ย่อยได้จาํ นองสิ นทรัพย์ทีให้เช่าและจํา นําหุ้นของบริ ษัท
แกรนด์ เมย์แฟร์ จํา กัด ที ถื อไว้ทงจํ
ั านวนให้แก่กองทุนรวม รวมทังบริ ษทั คําประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญา
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม
(ญ) ในระหว่า งปี 2550 บริ ษ ัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จํา กัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อยแห่ ง หนึ งของบริ ษ ัท โกลเด้น แลนด์
(เมย์แฟร์ ) จํา กัด ได้ทาํ สัญญากับกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์โกลด์เพือเช่ าช่วงทีดิ นและอาคาร
และเช่าเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ของโครงการเมย์แฟร์ แมริ ออท (ดู หมายเหตุ (ฌ) ก่อนหน้า) เป็ นระยะเวลา
16 ปี ตังแต่วนั ที 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที 15 มีนาคม 2566 ทังนี กองทุนรวมสามารถใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญา
ฉบับดังกล่าวได้อีกเป็ นระยะเวลา 10 ปี ค่าเช่าจ่ายให้กองทุนรวมภายใต้สัญญาประกอบด้วยอัตราค่าเช่าคงที
เดือนละ 4.00 ล้านบาท และค่าเช่าแปรผันรายเดือนตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าทีดิน (ญ)
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

48
81
129

48
129
177

-

-

(ฎ) ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ได้สิทธิ ตามสัญญาเพือให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งเช่ าทีดินสําหรั บโครงการอาคารพัก
อาศัยเพือให้เช่า สําหรับระยะเวลา 41 ปี เริ มวันที 23 ธันวาคม 2554 รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็ นจํานวนเงิน
234.17 ล้านบาท เมือครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญาดังกล่าวแล้ว บริ ษทั สัญญาว่าจะต่อสัญญาเช่าออกไป
อีก 10 ปี โดยมีค่าเช่าทีจะต้องจ่ายในอนาคตทังหมด 85.16 ล้านบาท
สัญญาแต่ งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
(ฏ) ในเดื อ นมี น าคม 2559 บริ ษ ัท นอร์ ท สาธร เรี ย ลตี จํา กัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษ ัท ได้รั บ แต่ ง ตังจาก
กองทรัสต์ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ให้เป็ นผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี
(1)

ค่ า ธรรมเนี ย มพื นฐานในการจัด การทรั พ ย์สิ น ประมาณ 15 - 33 ล้า นบาทต่ อ ปี สํ า หรั บ โครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และประมาณ 19 - 45 ล้านบาทต่อปี สําหรับโครงการสาทร สแควร์ โดยคิด
ในอัตราคงทีทีแตกต่างกันในแต่ละปี ตามทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยชําระ
เป็ นรายเดือน

(2)

ค่ า ธรรมเนี ย มผัน แปรในการจัด การทรัพ ย์สิ น สํา หรั บ โครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อี โ คเพล็ก ซ์ ใ นปี ที
1 - 3 คิดในอัตราร้อยละ 3.50 - 4.75 ต่อปี และตังแต่ปีที 4 เป็ นต้นไป คิดในอัตราร้อยละ 6.20 ต่อปี และ
สําหรับโครงการสาทรสแควร์ ในปี ที 1 - 3 คิดในอัตราร้อยละ 1.55 - 3.45 ต่อปี และตังแต่ปีที 4 เป็ นต้น
ไป คิดในอัตราร้อยละ 4.65 ต่อปี โดยค่าธรรมเนี ยมผันแปรคิดในอัตราร้อยละต่อปี ของรายได้จากการ
ให้เช่าพืนทีและบริ การพืนทีเช่ าอาคารซึ งประกอบด้วยพืนทีสํานักงานให้เช่า พืนทีพาณิ ชยกรรม (ไม่
รวมรายได้จากลานจัดกิจกรรม) และพืนทีห้องเก็บของ โดยชําระเป็ นรายไตรมาส
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
หนีสินทีอาจจะเกิดขึนกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนกับกิ จการทีเกียวข้องกันจากการคําประกันหนี สิ นที มี ภาระ
ดอกเบียและหนังสื อคําประกันของบริ ษทั ย่อยทีมี ต่อสถาบันการเงินจํานวนเงิน 2,181.58 ล้านบาท (30 กันยายน 2562
822.00 ล้านบาท) โดยทัวไปการคําประกันนี มีผลผูกพันต่อบริ ษทั นานเท่าทีภาระหนีสิ นยังไม่ได้ชาํ ระ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย มีเงือนไขการเรี ยกชําระคืนเงินกู้เมือทวงถาม เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยถูกจัดประเภทเป็ นหนี สิ นระยะยาว เนื องจากผูใ้ ห้กู้ตกลงทีจะไม่เรี ยกชําระคืนเงินกูภ้ ายใน
สิ บสองเดือนนับจากวันสินงวด
6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง
รวม

7

10
5
881
896

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
10
8
7
60
1
5
1,269
23
18
9
1,348
32
30

ลูกหนีการค้า
หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

5

งบการเงินรวม
2563
2562
44
21
65
(5)
60

หนีสู ญและหนีสงสั ยจะสู ญสํ าหรับปี

2
59

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
7
40
20
36
8
13
43
48
33
(3)
40
48
33
3

-

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

กิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน

กิจการอืนๆ
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

22

1

22

3
3
7

7
2
1
6
16
27
65
(5)
60

ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าดําเนินงานทียังไม่ เรียกชําระ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

25

1

25

3
2
6

15

2

6

8
1
3
2
29
7
43
(3)
40

1

-

3
20
48
48

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าค่าเช่าและบริ การของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึง 45 วัน

60

6
21
33
33

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
8

อสั งหาริมทรัพย์ พฒ
ั นาเพือขาย

หมายเหตุ
อสังหาริมทรัพย์ ระหว่ างพัฒนา
ทีดิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
ค่าก่อสร้าง
ดอกเบียจ่ายทีถือเป็ นต้นทุน
รวม
อสังหาริ มทรัพย์ทีพัฒนาเสร็ จแล้ว
รวมอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาเพือขาย
หัก ค่าเผือการลดมูลค่า
สุ ทธิ
ต้นทุนการกูย้ ืมทีรวมเป็ นส่ วนหนึง
ของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายใน
ระหว่างปี

30

อัตราดอกเบียของต้นทุนเงินกูย้ ืม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
22,016
3,503
2,518
736
28,773
4,152
32,925
(47)
32,878

20,072
3,599
3,446
318
27,435
3,694
31,129
(51)
31,078

-

-

561

464

-

-

-

-

-

-

1.650 4.525

ต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
ทีบันทึกได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
อสังหาริ มทรัพย์
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

10,241
(4)
10,237

61

2.7614.525

10,503
(12)
10,491

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย ประกอบด้วย บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชัน อาคารพาณิชย์
และห้องชุดซึ งเป็ นโครงการบ้านทีดําเนินการและเริ มขายแล้วรวม 60 โครงการ และส่ วนหนึ งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างพัฒนา
การพิจารณาค่ าเผือการลดมูลค่ าอสังหาริ มทรั พย์ พัฒนาเพือขาย
กลุ่มบริ ษัทมีการประเมินมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย ณ ทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทีผ่านมาของกลุ่มบริ ษทั ในการประมาณการราคาขายและต้นทุนการก่ อสร้างทีจะ
เกิดขึนในอนาคตซึ งเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและขึนอยู่กับหลายตัวแปรรวมถึ งเงื อนไขสภาพ
การตลาดทีเกียวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนการจ้างผูร้ ับเหมาและประเด็นในด้านการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง
แผนในการดําเนิ นงานในโครงการทีอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จ ซึงจะส่ งผลต่อการพิจารณาต่อมูลค่า
ตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขายในอนาคต
สิ นทรั พย์ทีใช้ เป็ นหลักประกัน
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างส่ วนใหญ่และสิ งปลูกสร้างทีมีในภายหน้าไปจดจํานองเพือใช้
เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และการอาวัลตัวเงินจ่ายเพือการซือทีดิน
ของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 16)

62

9

รวม

บริ ษทั เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด

การร่ วมค้า

บริ ษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

บริษัทร่ วม
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลด์

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง
ธุรกิจโรงแรม
ลงทุนในสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง

ลักษณะธุรกิจ

49.00

22.64

22.64

49.00

33.00
20.00

33.00
20.00

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

63

3,000

8,046

1,983
1,450

3,000

8,046

1,983
1,450

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

1,470
1,470
4,236

1,822
2,766

654
290

1,470
1,470
4,236

1,822
2,766

654
290

998
998
2,771

1,541
1,773

199
33

1,299
1,299
3,188

1,616
1,889

203
70

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที 30 กันยายน และเงินปันผลรับสําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

164

151
164

13
-

182

156
182

26
-

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2563
2562

บริษัทร่ วม
กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลด์
บริ ษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด
ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
รวม

การร่ วมค้าทางอ้ อม
ถือหุ้นผ่านทางบริ ษัท
เกษมทรั พย์ภักดี จํากัด
บริ ษทั ภักดี รี เทล จํากัด
บริ ษทั ภักดี ฮอลพิทาลิตี จํากัด

33.00
20.00
22.64

33.00
20.00

22.64

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ธุรกิจร้านค้าปลีก
ธุรกิจโรงแรม

ลักษณะธุรกิจ

100.00
100.00

8,046

1,982
1,450
8,046

1,982
1,450

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

100.00
100.00

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

64

1,822
2,766

654
290

2563

20
10

-

ราคาทุน

1,822
2,766

654
290

2562

-

(500)

(246)
(254)

(367)

(144)
(223)

การด้อยค่า
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20
10

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

-

1,822
2,266

408
36

1,822
2,399

510
67

ราคาทุน-สุทธิ
2563
2562

-

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

-

151
164

13
-

156
182

-

26

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2563
2562

-

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2563
2562

การพิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 10)

การพิจารณาการด้ อยค่ า

การร่ วมค้ า

65

บริ ษทั นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วมได้ทาํ สัญญากูย้ มื กับสถาบันการเงินแห่งหนึง ซึงบริ ษทั คําประกันเงินกูย้ ืมดังกล่าวและจํานําใบหุ้นของบริ ษทั ร่ วมทีถือโดยบริ ษทั ทัง
จํานวนกับสถาบันการเงินดังกล่าว

ตารางต่อไปนีสรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าทีรวมอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซือ และความแตกต่าง
ของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี

บริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า

2. ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เป็ นทรัสต์ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีราคาปิ ดต่อหน่วย
อยูท่ ี 12.00 บาท (30 กันยายน 2562: 16.80 บาท) มูลค่ายุติธรรมของทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เท่ากับ 2,214.00 ล้านบาท (30 กันยายน
2562: 3,099.60 ล้านบาท)

1. กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลด์ ซึงเป็ นกองทุนรวมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีราคาปิ ดต่อหน่วยอยู่ที 6.00 บาท
(30 กันยายน 2562: 7.50 บาท) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลด์ เท่ากับ 408.00 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 510.00 ล้านบาท) และ

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้น

บริ ษทั ร่ วมทังหมดดําเนินธุรกิจในไทย

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

48
36
36

12
(3)
9

รายได้

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้ อยละ 100)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมตามวิธีส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริ ษทั
การปรับปรุ งนโยบายการบัญชีและอืนๆ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของกลุ่มบริษทั
26
(3)
23

79
79

85

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลด์
2563
2562

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

66

(53)
16
(37)

(266)
(266)

(12)
12
-

(59)
(59)

165
(90)
75

730
730

173
(90)
83

765
765

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ
บริ ษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
จํากัด
โกลเด้นเวนเจอร์
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)
202
938
1,183
1,213

บริ ษทั ร่ วม

(302)
1
(301)

(616)
(616)

1,164

(125)
(11)
(136)

(254)
(254)

649

กลุ่มบริ ษทั เกษมทรัพย์
ภักดี จํากัด
2563
2562

การร่ วมค้า

66
1,692
(21)
1,737
573
(374)
199

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)

สินทรัพย์สุทธิส่วนทีเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
การปรับปรุ งนโยบายการบัญชีและอืนๆ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม/การร่ วมค้ า

651
(449)
202

54
1,927
(7)
1,974

กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลด์
2563
2562

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

67

35
(2)
33

91
(21)
70

2,022
(481)
1,541

2,003
(387)
1,616

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ
บริ ษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
จํากัด
โกลเด้นเวนเจอร์
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)
70
132
90
135
3,500
3,682
11,258
11,124
(1,816)
(1,678)
(107)
(87)
(1,577)
(1,682)
(2,311)
(2,323)
177
454
8,930
8,849

บริ ษทั ร่ วม

1,021
(23)
998

577
6,851
(228)
(5,116)
2,084

1,319
(20)
1,299

886
7,089
(1,100)
(4,182)
2,693

กลุ่มบริ ษทั เกษมทรัพย์
ภักดี จํากัด
2563
2562

การร่ วมค้า

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
5,831
5,831
(225)
5
225
5,836
5,831

ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กลับรายการค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที 30 กันยายน

เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ขายเงินลงทุนในบริ ษทั บ้านฉาง เอสเตท จํากัด จํา นวน 23.85 ล้านบาท (หุ ้น
สามัญ 2.25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.60 บาท) ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ งซึงมีราคาทุน 225 ล้านบาท และได้ตงค่
ั าเผือ
การด้อยค่าแล้วทังจํานวน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํา นวน 18.06 ล้าน
บาทในงบการเงินรวมและ 23.85 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
การพิจารณาการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วมและเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้มีการทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน โดยมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน พิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้ ซึ งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตทีเกิดขึนโดยประมาณการตามแผนการดําเนิ นธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ งคํา นวณจากวิธีตน้ ทุนถัวเฉลียถ่วง
นําหนักของเงินทุน
การประมาณคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตจําเป็ นต้องใช้ขอ้ สมมติและดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ซึงอยูบ่ นพืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตทีเชือว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์
ปั จจุบ ัน โดยหากมี การเปลี ยนแปลงของข้อมู ล หรื อ มี ข ้อ มูล ใหม่ที ชัด เจนขึ น อาจทํา ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การ
เปลียนแปลงของข้อสมมติ และอัตราคิดลดที จะนํามาใช้ในการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
จากการทดสอบการด้อ ยค่ า ดัง กล่ า ว หากการประมาณการมู ล ค่ า ที คาดว่ า จะได้รั บ คื น ตํากว่ า มู ล ค่ า ตามบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะมีการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าและผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง ผลขาดทุนและการกลับรายการค่าเผือผลขาดทุนดังกล่าวจะถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

68

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ) และหนี สู ญและหนี สงสัยจะสู ญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
และ 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี

หมายเหตุ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน (กลับรายการ)
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ของเงินให้กยู้ ืมระยะยาว
- เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
- เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม

9

งบการเงินรวม
2563
2562

(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

(5)
132
127

(20)
(20)

-

3
3

11
11

64
3
67

37
11
48

3

11

194

28

5

รวม

69

บริษัทย่อยทางตรง
บริ ษทั นารายณ์ พาวิลเลียน จํากัด
บริ ษทั ยูไนเต็ด โฮมส์ จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
จํากัด
บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี จํากัด
บริ ษทั ริ ทซ์ วิลเลจ จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ โปโล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ พาราไดส์
พร็อพเพอร์ตี จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี
เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น แฮบิเทชัน จํากัด
บริ ษทั สาธรทอง จํากัด
บริ ษทั สาธรทรัพย์สิน จํากัด
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00

อาคารสํานักงาน
100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00

อาคารพักอาศัย
อาคารสํานักงาน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ การจ้างเหมาแรงงาน

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ การการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อาคารพักอาศัย

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

1,480
38
154
245

41

11
639
100
4

475
550

1,480
38
154
245

41

11
639
100
4

475
550

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

70

1,480
38
154
131

41

11
549
100
4

475
550

2563

ราคาทุน

1,480
38
154
131

41

11
549
100
4

475
550

2562

(31)
(139)
(131)

-

(11)
-

-

(31)
(140)
(131)

-

(11)
(4)

-

การด้อยค่า
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

1,480
7
15
-

41

549
100
4

475
550

1,480
7
14
-

41

549
100
-

475
550

ราคาทุน-สุทธิ
2563
2562

-

8

150
2

161
165

-

71

32
-

71
297

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

บริษัทย่อยทางตรง (ต่ อ)
บริ ษทั วอคเกอร์ โฮมส์ จํากัด
(ถือหุ้นโดยบริ ษทั นารายณ์ พาวิล
เลียน จํากัด ในอัตราร้อยละ 50)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 50.00
บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
จํากัด
(ถือหุ้นโดยบริ ษทั นารายณ์ พาวิล
เลียน จํากัด ในอัตราร้อยละ 25 และ
บริ ษทั ริ ทซ์ วิลเลจ จํากัด ในอัตรา
ร้อยละ 25)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 50.00
บริ ษทั กรุ งเทพบ้านและทีดิน จํากัด
(มหาชน)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 100.00
รวม

ลักษณะธุรกิจ

1

50
1,780

50.00
100.00

1,780

50

1

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

50.00

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

71

3,560
7,119

25

1

2563

ราคาทุน

3,560
7,119

25

1

2562

(970)
(1,283)

-

(1)

(970)
(1,288)

-

(1)

การด้อยค่า
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25
2,590
5,836

-

25
2,590
5,831

-

ราคาทุน-สุทธิ
2563
2562

427
1,101

188

-

604
1,328

253

-

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

อาคารพักอาศัย

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

41
20
20
21

11

12

41
20
20
21

11

12

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

บริ ษทั ย่อยทางตรงและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมทังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทย่อยทางอ้ อม
ถือหุ้นผ่านทางบริ ษัทโกลเด้ น แลนด์
(เมย์ แฟร์ )จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เมย์แฟร์ จํากัด
ถือหุ้นผ่านทางบริ ษัทโกลเด้ น แลนด์
โปโล จํากัด
บริ ษทั เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี
จํากัด
ถือหุ้นผ่านทางบริ ษัท กรุงเทพบ้ าน
และทีดิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไซด์วอล์ค แลนด์ จํากัด
บริ ษทั ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั เฟิ ร์ส แสควร์ จํากัด
บริ ษทั รี กลั รี เจียน จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วน

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

72

-

-

-

2563

ราคาทุน

-

-

-

2562

-

-

-

-

-

-

การด้อยค่า
2563
2562
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

-

-

-

ราคาทุนสุทธิ
2563
2562

-

-

-

-

-

-

เงินปันผลรับสําหรับปี
2563
2562

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
11 ส่ วนได้ เสียทีไม่ มีอํานาจควบคุม
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลเกียวกับบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ ก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน
2563

2562

บริ ษทั
ส่วนของส่ วนได้
บริ ษทั
ส่วนของส่ วนได้
สาธรทรัพย์สิน ตัดรายการ เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ สาธรทรัพย์สิน ตัดรายการ เสียทีไม่มีอาํ นาจ
จํากัด
ระหว่างกัน ควบคุม
จํากัด
ระหว่างกัน
ควบคุม
(ล้ านบาท)
ร้อยละของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุม

40.00
82
851
(62)
(1,718)
(847)
(339)

40.00
98
887
(93)
(1,681)
(789)

8

(331)

(315)

7

(308)

สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563
บริ ษทั
สาธรทรัพย์สิน
จํากัด
รายได้
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ขาดทุนทีแบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

2562
ส่วนของส่ วนได้
บริ ษทั
เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
สาธรทรัพย์สิน
ควบคุม
จํากัด
(ล้ านบาท)
222
(24)
(24)

153
(58)
(58)
(23)

(23)

73

(10)

ส่วนของส่ วนได้
เสียทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

(10)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน
2563

2562

บริ ษทั
สาธรทรัพย์สิน
จํากัด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปั นผลทีจ่ ายให้ กับส่ วนได้ เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม: ไม่ม)ี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสุ ทธิ

ส่วนของส่วนได้
บริ ษทั
เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
สาธรทรัพย์สิน
ควบคุม
จํากัด
(ล้ านบาท)
18
84
(9)
(19)

44
(22)

ส่วนของส่ วนได้
เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
34
(8)

(30)

(12)

(75)

(30)

(8)

(3)

(10)

(4)

12 อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
เพิมขึน
จําหน่าย
จําหน่ายบริ ษทั ย่อย
โอนเข้ามาจาก:
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที 30 กันยายน

8,152
16
(6)
13
8,175

74

8,131
54
(10)
(54)

4,211
16
-

4,161
51
(1)
-

31

-

4,211

8,152

13
4,240

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเผือด้อยค่า
จําหน่าย
จําหน่ายบริ ษทั ย่อย
โอนเข้ามาจาก:
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที 30 กันยายน
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ณ วันที 30 กันยายน
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน
จํานวนเงินทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทีเกียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมและค่าบํารุ งรักษา
ค่าเสื อมราคาบันทึกเป็ นส่ วนหนึงใน:
ต้นทุนการให้เช่าและบริ การ

2,296
317
(1)
-

1,908
321
80
(4)
(9)

707
155
-

468
159
80
-

7
2,619

2,296

7
869

707

5,856
5,556

6,223
5,856

3,504
3,371

3,693
3,504

960
12

943
8

529
12

509
7

317

321

155

159

ในเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ ง ได้เข้าทําสัญญาจะซื อจะขายทีดินกับบริ ษทั แห่งหนึ งเป็ นจํานวนเงิน 80.00
ล้านบาท โดยมีเงือนไขในการชําระเงินเป็ นงวดตามทีระบุไว้ในสั ญญา และจะชําระงวดสุ ดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์
2562 ต่อมาเมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้แก่ บริ ษทั แห่ งหนึ งข้า งต้น
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วย อาคารสํานักงานทีให้เช่าแก่บุคคลภายนอกและกิจการทีเกียวข้องกัน
และทีดินเปล่าทีไม่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
75

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
อาคารสํานักงานทีให้เช่าเป็ นสิ นทรั พย์ทีตังอยู่บ นสิ ทธิ การเช่า โดยกรรมสิ ทธิ จะตกเป็ นสิ ทธิ ของเจ้าของทีดิ นตาม
เงือนไขในทีระบุไว้ในสัญญาเช่าทีแตกต่างกันในแต่ละสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
งบการเงินรวม
2563
ราคาตามบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิทธิการเช่า
รวม

มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
5,856
851
13,095
6,707

5,556
799
6,355
2563
ราคาตามบัญชี

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิทธิการเช่า
รวม

2562

งบการเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
(ล้ านบาท)
3,505
314
6,485
3,819

3,371
291
3,662

มูลค่ายุติธรรม

13,115
2562
มูลค่ายุติธรรม

6,234

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 3 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามา ใช้ในเทคนิ คการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ประเภทของสินทรัพย์

ทีดิน

อาคารสํานักงานให้เช่า

เทคนิคการประเมินมูลค่ า

วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด
วิธีการรายได้ โดยการคิดลดกระแสเงินสด รู ปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึง
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ ทีได้จากทรัพย์สิน โดยคํานึงถึงการเพิมขึน
ของอัตราค่าเช่าทีคาดไว้ ระยะเวลาทีเลิกเช่า อัตราการครอบครอง ค่าใช้จ่ายเพือ
เป็ นสิ งจูงใจในการเช่า เช่น ระยะเวลาทีให้เช่าฟรี และการยกเว้นค่าใช้จ่ายอืนๆ แก่
ผูเ้ ช่า กระแสเงินสดสุ ทธิ ทีคาดไว้จะถูกคิดลดโดยใช้อตั ราคิดลดที ปรับค่า ความ
เสี ยงแล้ว การประมาณอัตราคิดลดได้พิจารณาถึงคุณภาพของอาคารและสถาน
ทีตัง (ตําแหน่งทีดีทีสุ ด หรื อ รองลงมา) คุณภาพเครดิตของผูเ้ ช่าและระยะเวลาการ
เช่า

สัญญาเช่ าด้ านผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

จํานวนเงินขันตําทีจะได้ รับในอนาคต
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

296
405
740
1,441

77

297
552
803
1,652

222
221
171
614

226
352
181
759

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
13 สิ ทธิการเช่ า
สัญญาเช่ าทีดิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าทีดินเพือการพัฒนาอาคารสํานักงานให้เช่า และ/หรื อโรงแรม ดังรายละเอียดต่อไปนี
โครงการ
โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง
โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์
โครงการสาทร สแควร์ และ
โครงการดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก

ผู้ให้ เช่ า
วชิราวุธวิทยาลัย
สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริ ย ์
สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริ ย ์

ระยะเวลา
30 ปี
34 ปี

วันทีมีผลบังคับตามสั ญญา
1 กันยายน 2535
1 มีนาคม 2556

33 ปี
9 เดือน

1 กุมภาพันธ์ 2550

รายการเปลียนแปลงสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ณ วันที 30 กันยายน
ค่ าตัดจําหน่ ายและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าเช่าค้างจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที 30 กันยายน
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
ณ วันที 30 กันยายน
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1,339
1,339

1,339
1,339

532
532

532
532

428
43
7
478

378
43
7
428

153
17
9
179

127
17
9
153

911

961

379

405

861

911

353

379

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชีประกอบด้วย
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
สิทธิการเช่า
ค่าเช่าค้างจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที 30 กันยายน
สิทธิการเช่า
ค่าเช่าค้างจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว

79

916
(5)
911

967
(6)
961

379
379

405
405

864
(3)
861

916
(5)
911

353
353

379
379

14

ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
เพิมขึน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
จําหน่ายบริ ษทั ย่อย
โอน
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
เพิมขึน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอน
โอนออกไปทีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

993
993
993

ทีดิน

204
204
204

สนามกอล์ฟ

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

80

1,924
53
(14)
(5)
2
1,960
13
(4)
133
(13)
2,089

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

492
70
(18)
(16)
(2)
526
40
(9)
(5)
(133)
419

8
15
23
(1)
22

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

366
20
(6)
380
2
(12)
370

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

3,987
158
(18)
(36)
(5)
4,086
55
(9)
(22)
(13)
4,097

รวม

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
กลับรายการด้อยค่า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
จําหน่ายบริ ษทั ย่อย
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอน
โอนออกไปทีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
197
5
(80)
122
6
128

ทีดิน

204
204
204

สนามกอล์ฟ

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

81

643
84
(13)
(5)
709
83
(4)
133
(7)
914

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

372
42
(17)
(16)
381
50
(6)
(5)
(133)
287
10
3
13

7
3

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

101
19
(6)
114
21
(12)
123

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

1,524
153
(80)
(17)
(35)
(5)
1,540
163
(6)
(21)
(7)
1,669

รวม

796

871

865

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ ของกลุ่มบริ ษทั

ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ ของกลุ่มบริ ษทั

ณ วันที 30 กันยายน 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ ของกลุ่มบริ ษทั

ทีดิน

-

-

-

สนามกอล์ฟ

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

82

1,175

1,251

1,281

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

132

145

120

9

13

1

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

247

266

265

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

2,428

2,546

2,463

รวม

ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
เพิมขึน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
เพิมขึน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนออกไปทีอสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
204
204
204

165

สนามกอล์ฟ

165
165
-

ทีดิน

83

(13)
759

751
33
(14)
2
772
3
(3)

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

108

92
26
(7)
(2)
109
7
(4)
(4)
19

5
14
19
-

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

342

343
11
354
(12)

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(13)
1,597

1,560
84
(7)
(14)
1,623
10
(4)
(19)

รวม

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
กลับรายการด้อยค่า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
โอนออกไปทีอสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
204
204
204

29

สนามกอล์ฟ

109
(80)
29
-

ทีดิน

70

(7)
274

84

55
21
(2)
(4)

(6)

-

-

52
9

7
3

10

-

-

4
3

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

199
52
(14)
237
47
(3)

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

(1)
97
18

104

(11)

-

81
17

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

(7)
691

649
81
(80)
(6)
(15)
629
89
(2)
(18)

รวม

136
136

ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ ของบริ ษทั

ณ วันที 30 กันยายน 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ ของบริ ษทั
-

-

-

สนามกอล์ฟ

485

535

552

38

54

40

9

12

1

เครื องตกแต่ง
ติดตังและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

238

257

262

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

906

994

911

รวม

85

อาคารและสิ งปลูกสร้างได้รวมอาคารโรงแรมแห่งหนึงทีตังอยู่บนสิ ทธิการเช่า ซึงสร้างเสร็จในเดือนสิ งหาคม 2559โดยกรรมสิทธิจะตกเป็ นสิ ทธิของเจ้าของทีดินตามเงือนไขทีระบุ
ไว้ในสัญญาเช่าโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13)

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํา นวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ณ วันที 30 กันยายน 2563 มีจาํ นวน
658.55 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 670.86 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและจํานวน 354.78 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 373.24 ล้ านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

56

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ ของบริ ษทั

ทีดิน

อาคารและ
สิ งก่อสร้าง
อืน

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
สิ นทรั พย์ทีใช้ เป็ นหลักประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปจดจํานองเพือใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
15

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน

ลิขสิ ทธิ
ซอฟต์แวร์
ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
เพิมขึน
โอน
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม
งานระหว่าง
การติดตัง
(ล้ านบาท)

47
10
24
81
8

24
24
(24)
24
9
(4)
(23)
6

23
112

ค่าตัดจําหน่ าย
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 30 กันยายน 2563

34
11
45
17
62

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ณ วันที 30 กันยายน 2563

13
36
50
86

-

รวม

71
34
105
17
(4)
118

34
11
45
17
62

24
24
6

37
60
56

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิทธิ
งานระหว่าง
ซอฟต์แวร์
การติดตัง
รวม
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
เพิมขึน
โอน
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
เพิมขึน
ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที 30 กันยายน 2563

29
9
24
62
7
20
89

24
24
(24)
24
3
(4)
(20)
3

ค่าตัดจําหน่ าย
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที 30 กันยายน 2563

19
11
30
15
45

-

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ณ วันที 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2562
ณ วันที 30 กันยายน 2563

10
32
44

-

87

53
33
-

-

86
10
(4)
92
19
11
30
15
45

24
24
3

34
56
47

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
16

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
งบการเงินรวม
2563
2562
ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
- ส่วนทีมีหลักประกัน
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
(ไม่รวมดอกเบียค้างจ่าย)
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่วนทีมีหลักประกัน
ตัวเงินจ่ายระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่วนทีมีหลักประกัน
หุน้ กูท้ ีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
รวมหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนทีมีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที
เกียวข้องกัน (ไม่รวมดอกเบียค้างจ่าย)
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ย่อย (ไม่รวมดอกเบียค้างจ่าย)
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน

830
900
1,730

497
4,595
5,092

700

-

-

1,231

3,675
3,675

-

1,020

903

-

-

-

251

-

-

3,450

5,000
11,246

1,231

5,000
8,675

1,657

1,872

-

-

4,000

-

8,542

4,690

-

-

273
88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

273

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
2563
2562
หุน้ กู้
- ส่วนทีไม่มีหลักประกัน
รวมหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียไม่ หมุนเวียน
รวม

9,493
15,423
18,873

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

4,995
7,140
18,386

9,493
18,035
19,266

4,995
9,685
18,360

หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียส่ วนทีมีหลักประกัน ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีรายละเอียดของหลักประกันซึง
เป็ นสินทรัพย์ดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวม

1
17,451
775
18,227

(ล้ านบาท)
1
9,117
797
9,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

(ก) บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยมีอตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมขันตําบวก/ลบอัตราคงทีต่อปี
เงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเมือไถ่ถอนโฉนดทีดินในอัตราทีระบุในสัญญา เงิน
ต้นส่ วนทีเหลือมีกาํ หนดชําระคืนตามระยะเวลาทีระบุไว้ในสัญญาโดยจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวทีจะถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี จากการประมาณการยอดโอนตามงบประมาณประจํา ปี ซึ งยอดโอนทีเกิดขึนจริ ง
อาจจะแตกต่างจากทีได้ประมาณการไว้
สัญญาเงินกูย้ มื ได้ระบุขอ้ ตกลงและข้อจํากัดทีบริ ษทั ย่อยต้องถือปฏิบตั ิบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วน
หนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น การดํารงอัตราส่ วนของเงินกู้ต่อมูลค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา
การควบหรื อรวมกิจการกับบริ ษทั อืน การลงทุนในหลักทรัพย์ การลดทุนหรื อจ่ายเงินปันผล จํานองสิ ทธิ การ
เช่าทีดิน จํานองอาคาร โอนสิ ทธิ ในสัญญาประกันภัยและสัญญาก่อสร้าง จํานําหุ ้นทังหมดในบริ ษทั ย่อยหนึง
แห่ง และการคําประกันบุคคลอืน เป็ นต้น
(ข) บริ ษทั ย่อยได้ออกตัวเงินจ่ายให้กับบุคคลภายนอกเพือชําระค่าทีดิน ซึ งถูกอาวัลโดยสถาบันการเงินจํานวน
เงิน 243.61 ล้านบาท โดยมีอายุ 2 ปี และครบกําหนดมิถุนายน 2563
89

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(ค) บริ ษทั ย่อยได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลู กสร้างบนทีดิ นทีมีอยู่ส่วนใหญ่และสิ งปลูกสร้างที จะมี ในภายหน้าไปจด
จํานองไว้กบั สถาบันการเงินเพือใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และการอาวัลตัวเงินจ่ายเพือ
การซือทีดิน นอกจากนีบริ ษทั คําประกันหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียของบริ ษทั ย่อย ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5
(ง) ณ วันที 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงิ นสิ นเชือซึ งยังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 15,007.19 ล้าน
บาท และ 8,665.00 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (30 กั น ยายน 2562 : 10,256.96 ล้ า นบาท และ 8,241.51 ล้ า นบาท
ตามลําดับ)
17

หุ้นกู้
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
วันทีออก
ดอกเบีย
หุน้ กู้
(ร้ อยละต่ อปี )
ครังที 1/2559
3.35
23 พฤศจิกายน 2559
ครังที 1/2560
3.30
30 พฤษภาคม 2560
ครังที 2/2560
3.09
4 สิ งหาคม 2560
ครังที 1/2561
3.35
22 กุมภาพันธ์ 2561
ครังที 2/2561
3.64
19 ธันวาคม 2561
ครังที 1/2562
2.47
8 พฤศจิกายน 2562
ครังที 1/2563
2.28
24 กุมภาพันธ์ 2563
รวมหุ้นกู้ - มูลค่าตามหน้ าตัว
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อการตัดบัญชี
หุ้นกู้ - สุ ทธิ
หุ้นกู้
ส่วนทีหมุนเวียน
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

90

ครบกําหนด
ชําระ
23 พฤศจิกายน 2562
30 พฤษภาคม 2563
8 สิ งหาคม 2563
22 กุมภาพันธ์ 2566
19 ธันวาคม 2564
8 พฤศจิกายน 2565
24 กุมภาพันธ์ 2568

2563

(ล้ านบาท)

2562

2,000
3,000
3,000
1,500
9,500
(7)
9,493

3,000
1,000
1,000
2,000
3,000
10,000
(5)
9,995

9,493
9,493

5,000
4,995
9,995

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
บริ ษทั ได้ทาํ การออกและจําหน่ายหุ ้นกูช้ นิดระบุชือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุ้น
กู้ ซึงชําระดอกเบียทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุน้ กู้
ทังนี บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดและดํารงอัตราส่ วนของหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นตามเกณฑ์ทีกําหนด
ตลอดอายุของหุน้ กู้
18 เจ้าหนีการค้า
หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืนๆ
รวม

5

งบการเงินรวม
2563
2562
2
2,336
2,338

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(ล้ านบาท)
9
2,854
2,863

-

2
14
16

14
14

19 รายได้สิทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
หมายเหตุ
5
ส่วนทีหมุนเวียน
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม
2563
2562
306
5,823
6,129

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
307
6,129
6,436
-

รายการเคลือนไหวของรายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีสาํ หรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน มีดงั นี
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
รับรู ้รายได้ในระหว่างปี
ณ วันที 30 กันยายน

6,436
(307)
6,129
91

6,742
(306)
6,436

-

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(ก) ในระหว่า งปี 2550 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษัทภายนอกแห่ งหนึ งเพือพัฒนาโครงการ ดับ บลิ ว
โฮเต็ล แบงคอก บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกันจัดตังบริ ษทั นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด เพือดําเนินโครงการดังกล่าว ซึง
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 20 และบริ ษทั ภายนอกดังกล่าวถือหุน้ ร้อยละ 80 ของส่ วนได้เสี ย
ในเดือนสิ งหาคม 2550 บริ ษทั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี จํากัด ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงทีดินในส่ วนโรงแรมจํานวน 2 ฉบับ
กับบริ ษทั นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด โดยสัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลาสิ นสุ ดและเงือนไขเช่นเดียวกันกับสัญญา
เช่าหลัก เว้นแต่เงือนไขเพิมเติมทีให้ บริ ษทั นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด ชําระเงินรายปี ให้กบั บริ ษทั นอร์ท สาธร
เรี ยลตี จํากัดในฐานะผูใ้ ห้เช่าซึ งเป็ นอัตราค่าเช่าเช่นเดียวกับทีบริ ษทั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี จํากัด ทําสัญญาหลัก
ไว้กับสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยต์ ามสัญญาเช่าช่วง ฉบับที 1 กําหนดให้บริ ษทั นอร์ ท สาธร
โฮเต็ล จํากัด จ่ายเงินชําระเริ มแรก เป็ นจํานวนเงิน 988.60 ล้านบาท ให้แก่บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี จํากัด ใน
การให้บริ ษทั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี จํากัด พิจารณาเห็นชอบให้บริ ษทั นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด เช่าช่วงทีดิน
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยไ์ ด้รับแจ้งและยอมรับเงือนไขของสัญญาเช่าช่วงทีดินทีให้แก่บริ ษทั
นอร์ท สาธร โฮเต็ล จํากัด บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี จํากัดได้รับเงินชําระเริ มแรกทังหมดแล้ว
(ข) ในวันที 29 มีนาคม 2559 บริ ษทั นอร์ท สาธร เรี ยลตี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาแบ่งเช่า
ช่วงทีดิน อาคารพร้อมทังส่ วนควบและงานระบบของอาคารสํานักงานสาทร สแควร์ เป็ นระยะเวลาประมาณ
25 ปี สิ นสุ ดวันที 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583 รวมถึงขายกรรมสิ ทธิในเฟอร์นิเจอร์ เครื องมือและอุปกรณ์ ให้แก่ทรัสต์
เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“กองทรัสต์”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยได้รับ
ชําระเงินจากกองทรัสต์สาํ หรับทรัพย์สินทีเช่าช่วงในส่ วนทีเป็ นอาคารและส่ วนควบและทรัพย์สินทีเช่าช่วงใน
ส่ วนที เป็ นงานระบบ เป็ นจํานวนเงิน ประมาณ 6,777 ล้านบาท และส่ วนที ขายเฟอร์ นิเ จอร์ เครื องมื อ และ
อุปกรณ์ เป็ นจํานวนเงิน ประมาณ 37 ล้านบาท โดยมี กาํ ไรจากการจําหน่ ายเป็ นจํานวนเงิ น 1.66 ล้านบาท
นอกจากนี กองทรั สต์ยงั มีภาระผูกพันสําหรับการจ่ายค่าเช่าช่ วงเป็ นรายปี ในส่ วนที เป็ นทีดิ นเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 25 ปี โดยงวดสุ ดท้ายจ่ายในเดือนกันยายน 2583 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 900 ล้านบาท ในการให้
บริ ษทั นอร์ ท สาธร เรี ยลตี จํา กัด พิจารณาเห็ นชอบให้ กองทรั ส ต์ เช่ า ช่ วงที ดิ น สํานักงานทรั พย์สิ น ส่ วน
พระมหากษัตริ ยไ์ ด้รับแจ้งและยอมรับเงือนไขของสัญญาเช่าช่วงทีดิ นทีให้แก่กองทรัสต์ บริ ษทั นอร์ท สาธร
เรี ยลตี จํากัดได้รับเงินชําระเริ มแรกทังหมดแล้ว
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
20

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันสําหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
รวม

157
157

128
128

58
58

49
49

32
32

43
43

10
10

17
17

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้

-

10

-

9

-

7

-

4

โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที กํา หนดไว้มี ค วามเสี ยงจากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ได้แก่
ความเสี ยงของช่วงชีวิต ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียและความเสี ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2563
2562

ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561

(ล้ านบาท)
75

128

รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต

29
3

25
2
16
43

32

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

ผลประโยชน์จ่าย

10
10
(3)
(3)

ณ วันที 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

157

49

23

9
1

9
1
7
17

10

-

9
9

-

(1)
(1)

128

58

49

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เกิดขึนจาก
งบการเงินรวม
2563
2562
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)
1
4
5
10

-

3
1
5
9

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้า งทีถูก
เลิกจ้างเพิมเติม หากลูกจ้างทํา งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานเพือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ัทรั บรู ้
ประมาณการหนี สิ นผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ ณ วันที 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริ การในอดีตเพิมขึนใน
ระหว่างปี สิ นสุ ดวันเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 15.60 ล้านบาทและ 6.80 ล้านบาท
ตามลําดับ
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลียถ่วง
นําหนัก) ได้แก่

อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้ อยละ)
อายุเกษียณตามปกติ (ปี )

งบการเงินรวม
2563
2562
2.01 - 2.39
2.01 - 2.39
4-6
4-6
0 - 30
0 - 30
55 - 60
55 - 60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2.31
2.31
6
6
0 - 12
0 - 12
60
60

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
ณ วัน ที 30 กัน ยายน 2563 ระยะเวลาถัว เฉลี ยถ่ ว งนําหนัก ของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้เ ป็ น
6.39 - 13.29 ปี (2562: 6.39 - 13.29 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
ณ วันที 30 กันยายน 2563
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเปลียนแปลงอายุงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ล้ านบาท)
ลดลง
เพิมขึน
19
(6)

เพิมขึน
(16)

ลดลง
7

20

(18)

7

(6)

(17)
1

8
(1)

(6)
-

2
-

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ ได้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ นสดที คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
21 ประมาณการหนีสิ น
คดีความ
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ประมาณการหนีสินเพิมขึน
ประมาณการหนีสิ นใช้ไป
กลับรายการประมาณการหนีสิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2562

130
3
(20)
(28)
85

ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 และ 30 กันยายน 2563

85

ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ส่วนทีหมุนเวียน

10

ส่วนทีไม่หมุนเวียน
ณ วันที 30 กันยายน 2562
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

96

งบการเงินรวม
ประมาณการอืน
(ล้ านบาท)
6
(6)
-

รวม
136
3
(20)
(34)
85
85

6

16

120

-

120

85

-

85

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
ประมาณการอืน
(ล้ านบาท)

คดีความ
ณ วันที 30 กันยายน 2563
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

85

คดีความ
ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ประมาณการหนีสินเพิมขึน
กลับรายการประมาณการหนีสิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2562

-

79

79

ณ วันที 1 ตุลาคม 2562
ประมาณการหนีสินเพิมขึน
กลับรายการประมาณการหนีสิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2563

79

รวม

-

85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนีสิ น
ในการสนับสนุน
ทางการเงิน
(ล้ านบาท)
32
1
(25)
8

รวม
111
1
(25)
87

79

8
3
(11)
-

87
3
(11)
79

ณ วันที 1 ตุลาคม 2561
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

79

32

111

ณ วันที 30 กันยายน 2562
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

79

8

87

ณ วันที 30 กันยายน 2563
ส่วนทีไม่หมุนเวียน

79

-

-

79

ประมาณการหนีสินในการสนับสนุนทางการเงิน
บริ ษทั มีภาระในการสนับสนุนทางการเงินให้กบั บริ ษทั ย่อยหลายแห่ง เพือให้สามารถชําระหนีสิ นได้ตามกําหนดซึ ง
ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะไม่สามารถเรี ยกคืนได้
97

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
คดีความ
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ ทีมีสาระสําคัญดังนี
(ก) ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ตังประมาณการหนี สิ นจากคดีความทีถูกฟ้ องร้องจากอสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นา
เพือขายในอดีต รวมทังสิ นเป็ นจํานวนเงิน 78.94 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 79.38 ล้ านบาท)
(ข) ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งตังประมาณการหนี สิ นจากคดีอืนๆ รวมทังสิ นเป็ น
จํานวนเงิน 6.06 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 6.07 ล้ านบาท)
22

ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
จํานวนหุ ้น
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(ล้ านหุ้ น / ล้ านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

4.75

2,324

11,038

2,324

11,038

4.75

2,324

11,038

2,324

11,038

ทุนทีออกและชําระแล้ว
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
- หุน้ สามัญ
ณ วันที 30 กันยายน
- หุ้นสามัญ

4.75

2,324

11,038

2,324

11,038

4.75

2,324

11,038

2,324

11,038

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ้นส่ วนเกินนี ตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) บัญชี ทุนสํารองนี
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
98

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
23

สํ ารอง
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้องจัดสรรทุ นสํ า รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจํา ปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

24

ส่ วนงานดําเนินงาน และการจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานทีรายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจทีสําคัญนี เกียวข้องกับธุ รกิจและบริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื องจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสินใจสู งสุดด้านการดําเนินงานสอบทานรายงานการ
จัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจทีสําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงาน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี
ส่ วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
ธุรกิจให้เช่าและบริ การอาคารเพือการพาณิชย์
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจอืนได้รวมหน่วยธุ รกิจที หยุดดําเนิ นธุรกิจแล้วและอืนๆ ไม่มีส่วนงานใดทีเข้าเกณฑ์เชิ งปริ มาณเพือกําหนด
ส่วนงานทีรายงานในปี 2563 หรื อ 2562
มีการใช้บริ การในระหว่างหน่วยธุรกิจอยูบ่ า้ งแต่การกําหนดราคาระหว่างกันนันเป็ นไปตามการซือขายตามปกติธุรกิจ
ผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่ อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึงนําเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชือว่าการใช้กาํ ไรก่อน
ภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนันเป็ นข้อมูลทีเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและ
สอดคล้องกับกิจการอืนทีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทังนีการกําหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไปตามการ
ซือขายตามปกติธุรกิจ
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รายการทีไม่เป็ นตัวเงินอืนทีมีสาระสําคัญ
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ) หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับ
คดีความ

รวมกําไร (ขาดทุน) จากส่วนงานทีรายงาน
ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อนื
รวมรายได้

ข้ อมูลเกียวกับส่ วนงานทีรายงาน

-

14
(2)
-

19
1

2,478

-

-

2,085

15,553
15,553

2562

14,648
14,648

2563

ส่ วนงานที 1

-

384
-

480

80

1,219
6
1,225

2563

(7)

374
-

310

3

1,166
6
1,172

2562

ส่ วนงานที 2

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

100

-

120
2

(81)

5

332
332

2563

(3)

-

114
-

-

-

37
67

10

76

2563
(ล้านบาท)
566
566
-

2562

ส่ วนงานที 3

อืนๆ

(24)

37
48

65

109

-

2562

8

(6)
(6)

-

(9)
(64)

-

-

2563

26

(6)
(6)

-

(9)
(37)

-

-

2562

รายการตัดบัญชี

-

(31)

535
12

(30)
2,758

(254)
2,110
546
3

2,876
(88)

17,285
17,285
18
112
17,415

2562

2,502
(138)

16,199
16,199
161
16,360

2563

งบการเงินรวม

หนีสินส่ วนงาน
หนีสินตามส่วนงานทีรายงาน
หนีสินอืน
รวมหนีสิน

สินทรัพย์ ส่วนงาน
สินทรัพย์ตามส่วนงานทีรายงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์

21,686

34,539

2563

ส่ วนงานที 1

18,131

33,473

2562

6,384

6,734

6,828

7,196

ส่ วนงานที 2
2562
2563

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

101

902

1,695

(ล้านบาท)

939

1,833

ส่ วนงานที 3
2562
2563

364

594

2563

อืนๆ

4,127

942

2562

(4)

(19)

-

(14)

รายการตัดบัญชี
2562
2563

29,332
170
29,502

43,543
1,773
998
662
46,976

30,025
182
30,207

43,430
1,889
1,299
580
47,198

งบการเงินรวม
2562
2563

-

2563

ส่ วนงานที 1

14,648
14,648

-

2562

15,553
15,553

2562

1,055
1,055

2563

ส่ วนงานที 2

1,219
1,219

2563

ส่ วนงานที 2

975
975

2562

1,166
1,166

2562

566
566

49
49

104
104

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงานที 3
2562
2563
(ล้านบาท)

332
332

งบการเงินรวม
ส่ วนงานที 3
2562
2563
(ล้านบาท)
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กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศทีมีสาระสําคัญ

ส่ วนงานภูมิศาสตร์

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง
ตลอดช่วงเวลาของสัญญา
รวมรายได้

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง
ตลอดช่วงเวลาของสัญญา
รวมรายได้

2563

ส่ วนงานที 1

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

-

2563

-

2563

อืนๆ

อืนๆ

-

2562

-

2562

49
1,055
1,104

2563

14,980
1,219
16,199

2563

รวม

รวม

104
975
1,079

2562

16,119
1,166
17,285

2562

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ยอดคงเหลือของสัญญา
หนีสินทีเกิดจากสัญญา

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)

ณ วันที 1 ตุลาคม 2562
เงินรับล่วงหน้า
รับรู ้เป็ นรายได้ในระหว่างปี
ณ วันที 30 กันยายน 2563

79
14,602
(14,648)
33

-

หนีสินทีเกิดจากสัญญารวมเป็ นส่ วนหนึงของเจ้าหนีอืน
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิในการไม่เปิ ดเผยรายได้ทีคาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระทียังปฏิบตั ิ
ไม่เสร็จสิ น ณ วันที 30 กันยายน 2563 หากคาดการณ์เมือเริ มแรกว่าสัญญามีอายุหนึ งปี หรื อน้อยกว่า
25

รายได้ จากการลงทุน
หมายเหตุ

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ดอกเบียรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
สถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2563
2562

5, 10
5, 9

5
5

รวม
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(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

1,101
164
1,265

1,328
182
1,510

12
7
19

11
2
13

1,034
12
3
1,049

1,067
11
1
1,079

19

13

2,314

2,589

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
26

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่านายหน้า
รวม

27

585
312
147
8
1,052

(ล้ านบาท)
619
431
169
11
4
1,234

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

3

-

8
-

3

2
10

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าซ่อมแซมดูแลรักษา
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
743
134
120
115
98
62
52
30
206
1,560

10

104

(ล้ านบาท)
920
105
99
106
95
49
41
33
228
1,676

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
31
1
7
45
3
8
1
127
19
242

36
2
1
56
1
4
1
60
161

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
28

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมายเหตุ

เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
889
32
31
80
1,032

20

(ล้ านบาท)
868
43
27
91
1,029

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
251
10
10
20
291

241
17
9
20
287

โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 (30 กันยายน 2562: อัตราร้ อยละ
3 ถึงอัตราร้ อยละ 10) ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 10 (30 กันยายน
2562: อัตราร้ อยละ 3 ถึงอัตราร้ อยละ 10) ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็ น
กองทุนสํารองเลียงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
29

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
หนีสูญและหนีสงสัยจะสู ญ

งบการเงินรวม
2563
2562

28

1,032
546
123
3

105

(ล้ านบาท)
1,029
535
200
11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
291
286
54
66

287
275
56
48

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
30

ต้ นทุนทางการเงิน
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ดอกเบียจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการทีเกียวข้องกัน
หุน้ กู้
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบียจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
หัก จํานวนทีรวมอยู่ในต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข
- อสังหาริ มทรัพย์พฒั นา
เพือขาย
สุ ทธิ

5
5
5

8

11
-

-

15
335
328
689
10
699

15
317
205
537
15
552

11
107
335
75
528
1
529

(561)
(561)
138

(464)
(464)
88

529

106

150
317
86
553
1
554

554

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
31

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึก (สู งไป) ตําไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

578
1
579

656
(1)
655

177
(3)
174

136
(1)
135

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว

(67)

(77)

13

(14)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

512

578

187

121

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีเงินได้ทีแท้ จริ ง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ความแตกต่างจากส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึก (สูงไป) ตําไป

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
2,110
2,758
20.00
422
20.00
552
51
15
1
107

(5)
(4)
23
(1)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
รายการปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีของงวดก่อนๆ
การใช้ (กําไร) ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้
บันทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อืนๆ
รวม

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกสูงไป
อืนๆ
รวม

24.27

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

9.96

108

1
8

12
(3)

15
(1)
512

6
(2)
578

20.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
อัตราภาษี
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
1,878
2,215
376
20.00
443
(226)
(319)
41
(3)
(1)
(1)
(2)
187
5.46
121

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

สิ นทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 30 กันยายน

2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีสิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2563
(ล้ านบาท)
418
(236)
(72)
66
346
(170)

สิ นทรัพย์
2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

หนีสิ น

2562

467
(66)
401

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 30 กันยายน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

70
70

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

(254)
72
(182)

หนีสิ น

2563
(ล้ านบาท)
85
(2)
83

2562

-

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

2562
(2)
2
-

ณ วันที
30 กันยายน
2563

(ล้ านบาท)
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(สิ นทรั พย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

71
6

อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การรับรู ้รายได้ตามประมวลรัษฎากร
ประมาณการหนีสิ น

185
37
4
32

109

(4)

55

-

2
(16)

-

67
6
240
37
6
16

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

เจ้าหนีค้างจ่ายนิติบุคคลโครงการทีรอการจัดตัง
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อืน ๆ
รวม

25
10
418

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
การรับรู ้ตน้ ทุนตามประมวลรัษฎากร
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
อืนๆ
รวม

(1)
(3)
(199)
(12)
(32)
(7)
(254)

สุ ทธิ

164

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
(ล้ านบาท)
8

48

110

ณ วันที
30 กันยายน
2563

-

56

5
(1)
49

-

30
9
467

1
(8)
11
2
12

-

18

-

(11)
(188)
(10)
(20)
(7)
(236)

67

-

231

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน

ณ วันที
30 กันยายน
2562

(ล้ านบาท)
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(สิ นทรั พย์ ภายใต้ สัญญาเช่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การรับรู ้รายได้ตามประมวลรัษฎากร
ประมาณการหนีสิ น
เจ้าหนีค้างจ่ายนิติบุคคลโครงการทีรอการจัดตัง
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อืนๆ
รวม

75
22
148
21
4
35
39

(4)
(16)
37
16
(3)
9

-

71
6
185
37
4
32
48

14
15
373

11
(5)
45

-

25
10
418

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
การรับรู ้ตน้ ทุนตามประมวลรัษฎากร
สิ ทธิการเช่า
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์พฒั นาเพือขาย
อืนๆ
รวม

(5)
(3)
(3)
(211)
(13)
(48)
(3)
(286)

4

(1)
(3)

3
12
1
16
(4)
32

-

(199)
(12)
(32)
(7)
(254)

77

-

164

สุ ทธิ

87

111

-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 ตุลาคม
2562

สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(ล้ านบาท)

ณ วันที
30 กันยายน
2563

6
37
33

(17)

-

6
37
16

9
85

2
(15)

-

11
70

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ
รวม

(2)
(2)

2
2

-

สุ ทธิ

83

(13)

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(ล้ านบาท)

70

ณ วันที
30 กันยายน
2562

22
21
27

(16)
16
6

-

6
37
33

4
74

5
11

-

9
85

(5)
(5)

3
3

-

(2)
(2)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 ตุลาคม
2561

สุ ทธิ

69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไร
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(ล้ านบาท)
14
-

ณ วันที
30 กันยายน
2562
83

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทียังไม่ได้รับรู ้ ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 เกิดจากรายการดังต่อไปนี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทียังไม่ได้ รับรู้
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
ยอดขาดทุนยกไป
ลูกหนี (หนีสงสัยจะสู ญ)
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
100
39
8
147

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้านบาท)
73
33
8
114

356
291
647

331
279
610

ขาดทุนทางภาษีจะสิ นอายุในปี 2564 - 2568 ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีทียังไม่สินอายุตามกฎหมายเกียวกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นัน กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนืองจากยังไม่
มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
32

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก แสดงการคํานวณดังนี

กําไรทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขันพืนฐาน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
1,622
113

2,190

1,692

2,094

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

จํานวนหุน้ สามัญทีออก
ณ วันที 1 ตุลาคม 2562 / 2561
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก
(ขันพืนฐาน)
กําไรต่ อหุ้น (ขันพืนฐาน) (บาท)
33

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท/ล้ านหุ้น)
2,324

2,324

2,324

2,324

2,324
0.70

2,324
0.94

2,324
0.73

2,324
0.90

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมือวันที 5 มกราคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 0.48 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น รวม 1,115.39 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผลดังกล่า วจ่า ยให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ในการประชุมสามัญประจํา ปี ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เมือวันที 17 มกราคม 2562 ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 1,068.91 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

34

เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากการดําเนิ นธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน เจ้าหนี และความเชื อมัน
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึงกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวมส่ วน
ได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทังยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ม บริ ษทั เนื องจากกลุ่ม บริ ษทั มีเ งินฝากกับ
สถาบันการเงิน รวมถึงหุ ้นกู้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น
เพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
30 กันยายน 2563
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

4.000

หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
MMR,
สถาบันการเงิน
MLR - 2.000
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
3.260
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
MLR - 2.500 สถาบันการเงิน
MLR - 1.500
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
3.250 - 3.260
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ย่อย (ไม่รวม
ดอกเบียค้างจ่าย)
6.500
หุ้นกู้
2.500 - 3.670
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ระยะเวลาทีครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

-

-

1,730

-

-

1,730

700

-

-

700

1,020

1,657

-

2,677

-

4,000

-

4,000

3,450

273
9,493
15,423

-

273
9,493
18,873
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259
259

รวม

259
259

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
30 กันยายน 2562
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม
หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
ตัวเงินจ่ายระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ย่อย (ไม่รวม
ดอกเบียค้างจ่าย
หุ้นกู้
รวม

242
242

รวม

5.025

-

-

2.130 - 2.800
MLR - 1.750

5,092
251

-

-

5,092
251

2.110 - 5.650

903

1,872

-

2,775

6.500
3.090 - 3.640

5,000
11,246

273
4,995
7,140

-

273
9,995
18,386

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
30 กันยายน 2563
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ระยะเวลาทีครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาทีครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

3.800 - 3.995

8,421

-

3.995 - 6.500

8,421

16,849
16,849
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259
259

242
242

รวม

8,421
17,108
25,529

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
1.650 - 3.260
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
1.350 - 3.260
หุ้นกู้
2.500 - 3.670
รวม
30 กันยายน 2562
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินให้กยู ้ ืมระยะยาวแก่
กิจการทีเกียวข้องกัน
รวม

5.025 - 6.500

หนีสินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
2.130 - 2.800
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
3.300
หุ้นกู้
3.090 - 3.640
รวม

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวม
ระยะเวลาทีครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

รวม

1,445

-

-

1,445

1,445

8,542
9,493
18,035

-

8,542
9,493
19,480

-

23,592
23,592

242
242

23,834
23,834

3,675

-

-

3,675

5,000
8,675

4,922
4,995
9,917

-

4,922
9,995
18,592

เงือนไขการเรี ยกชําระคืนเงินกูเ้ มือทวงถามถู กจัดประเภทเป็ นหนี สิ นระยะยาวเนื องจากผูใ้ ห้กูต้ กลงทีจะไม่เ รี ยก
ชําระคืนเงินกูจ้ ากผูก้ ภู้ ายในสิบสองเดือนนับจากวันสินปี
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์/หนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสินเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนีแก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือในระดับหนึ งๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความ
เสี ยงจากสิ นเชื อทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนืองจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หาร
ไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนีไม่ได้
ความเสียงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นรวมถึง
ลําดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการ
เงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

มูลค่า
ตามบัญชี

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

รวม

30 กันยายน 2563
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้ (มูลค่าตามหน้าตัว)
เงินมัดจําจากลูกค้า

555
9,500
149

-

9,534
-

384
142

384
9,534
142

30 กันยายน 2562
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ย่อย
หุน้ กู้ (มูลค่าตามหน้าตัว)
เงินมัดจําจากลูกค้า

540
10,000
159

-

10,016
-

424
149

424
10,016
149

มูลค่า
ตามบัญชี
30 กันยายน 2563
หนีสินทางการเงินทีไม่ได้ วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
หุน้ กู้ (มูลค่าตามหน้าตัว)
เงินมัดจําจากลูกค้า

9,500
126

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

-

119

9,534
-

120

รวม

9,534
120

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

มูลค่า
ตามบัญชี
30 กันยายน 2562
หนีสินทางการเงินทีไม่ ได้วัดมูลค่ าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
หุน้ กู้ (มูลค่าตามหน้าตัว)
เงินมัดจําจากลูกค้า

10,000
135

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

-

10,016
-

126

รวม

10,016
126

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนที หมุนเวียนอืนเป็ นมู ลค่า ทีใกล้เคียงกับมู ลค่า ตามบัญชี
เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านันจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน
มู ลค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พย์แ ละหนี สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นที ไม่ หมุน เวีย นอื นนอกจากตารางข้างต้น เป็ นมู ลค่ าที
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นเหล่านันมีอตั ราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยใน
ตลาด
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลทีไม่ สามารถสังเกตได้ ทีมีนัยสํ าคัญ
เครื องมือทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท
เงินกูย้ ืม
หุน้ กู้
เงินมัดจําจากลูกค้า

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
ราคาตลาด
วิธีคิดลดกระแสเงินสด
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ข้ อมูลทีไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสํ าคัญ
อัตราคิดลด
อัตราคิดลด
อัตราคิดลด

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
35

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียังไม่ ได้ รับรู้
ลิขสิทธิซอฟต์แวร์
จํานวนเงินขันตําทีต้ องจ่ ายในอนาคตทังสิน
ภายใต้ สัญญเช่ าดําเนินงานทีบอกยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
ภาระผูกพันอืนๆ
หนังสื อคําประกันจากธนาคาร
สัญญาจ้างเพืองานอสังหาริ มทรัพย์
พัฒนาเพือขาย
สัญญาจะซือจะขายทีดิน
รวม

-

1

-

1

89
308
1,529
1,926

83
308
1,624
2,015

23
103
791
917

24
98
824
946

3,132

2,991

97

98

823
1,464
5,419

1,324
1,245
5,560

97

98

ณ วันที 30 กันยายน 2563 สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี
(ก) สัญญาเช่าทีดิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าทีดินเพือการพัฒนาโครการอสังหาริ มทรัพย์หลายสัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลาตังแต่ 27 ปี ถึง 34 ปี สิ นสุ ดปี 2590 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิ ตามข้อกํา หนด
และเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา

121

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
ณ วันที 30 กันยายน 2563 ภาระผูกพันค่าเช่าทีดินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในอนาคต มีดงั นี
โครงการ
สาทร สแควร์
และ ดับบลิว
โฮเต็ล แบงคอก
ภายใน 1 ปี
หลังจากปี ที 1 แต่ภายใน 5 ปี
หลังจากปี ที 5
รวม

50
200
738
988

โครงการ
โครงการ
เอฟ วาย ไอ
โกลเด้น
เซ็นเตอร์
แลนด์ บิวดิง
(ล้านบาท)
23
5
102
3
791
916
8

รวม
78
305
1,529
1,912

(ข) สัญญาเช่าอุปกรณ์สาํ นักงาน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่าดําเนินงานหลายฉบับเพือเช่าอุปกรณ์สาํ นักงาน โดยสัญญามี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ภายใต้เงือนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่ารายเดื อน
ตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญาแต่ละปี ซึงจะสิ นสุ ดในเดือนต่างๆจนถึงเดือนตุลาคม 2567
(ค) สัญญาบริ หารโครงการ
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาจ้างบริ หารโครงการอาคารเพือการพาณิ ชย์ มีกาํ หนด 3 ปี สิ นสุ ดวันที 31 ตุลาคม 2564
บริ ษทั ดังกล่าวจะให้บริ การด้านบริ หารโครงการอาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าบริ การตามทีระบุใน
สัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ งได้เข้าทําสัญญาจ้างบริ หารโครงการอาคารเพือการพาณิ ชย์สองแห่ง มีกาํ หนด 3 ปี สิ นสุ ด
วัน ที 31 กรกฏาคม 2565 และ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2566 และสามารถต่ ออายุสั ญญาได้อี ก เป็ นเวลา 3 ปี บริ ษ ัท
ดังกล่าวจะให้บริ การด้านบริ หารโครงการอาคารพาณิ ชย์ และบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายค่าบริ การตามทีระบุ ใน
สัญญา
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
36

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 5 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิอนุมตั ิให้จดั สรร
เงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 2,323.72 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวม 836.54 ล้าน
บาท

37

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ และคาดว่ า จะมี ผ ลกระทบที มี ส าระสํ า คัญ ต่ อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมือนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก และจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 16*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 19*

เรื อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
การป้ อ งกัน ความเสี ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ น
หน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

ปี ทีมีผล
บังคับใช้
2563
2563
2563
2563
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมื อทางการเงิ นนี ให้ขอ้ กําหนดเกียวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนีสิ นทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี
ของอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี ยง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี แ ละแนวปฏิ บ ัติทางการบัญชี บางฉบับที มี ผลบังคับ ใช้อยู่ ใน
ปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบอาจะเกิดขึนต่องบการเงินจากการถื อปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที
เกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในปี ทีถือปฏิบตั ิ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 (“TFRS 16”) ได้นาํ เสนอวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้อง
รับรู ้ สินทรั พย์สิ ทธิ การใช้แ ละหนี สิ นตามสั ญญาเช่ า ซึ งยกเว้นการรับรู ้ รายการสํา หรับ สัญญาเช่า ระยะสั นหรื อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา ส่ วนการบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ใน
ปั จจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เมือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและประโยชน์ทีได้รับทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นในกรณี ทีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามี
ช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู ้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นตามสัญญา
เช่าสําหรับสัญญาเช่าดําเนินงานของ กลุ่มบริ ษทั ตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 36 ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลียนแปลงไปโดย กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และ
ดอกเบียจ่ายของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ให้เช่าช่ วงสิ นทรัพย์บางรายการตามทีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 ปัจจุบนั สัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่า
ช่วงถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานและรั บรู ้ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่ายในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะรับรู ้ตามสัญญาเช่าหลักเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพือการ
ลงทุนและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน กลุ่มบริ ษทั ได้ทบทวนการจัดประเภทสัญญาให้เช่าช่วงและคาดว่าจะจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุน
การปฏิบัติในช่ วงเปลียนแปลง
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครังแรก ณ วันที 1 ตุลาคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบสะสม
ย้อนหลัง ดังนัน ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 จะปรับปรุ งกับยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันที
1 ตุลาคม 2563 โดยไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
กลุ่มบริ ษทั คาดว่า จะใช้ข ้อยกเว้นเรื องการนําคํา นิ ยามของสัญญาเช่ ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที มีอยู่ก่อ นวันที
เปลียนแปลงมาตรฐาน โดยจะนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิกบั ทุกสัญญาทีทําขึนก่อนวันที 1 ตุลาคม 2563 และเคยระบุ
เป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17
การประเมินผลกระทบเบืองต้นของการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เป็ นครังแรกต่องบ
การเงิน มีดงั ต่อไปนี
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

ลูกหนีสัญญาเช่าเงินทุนเพิมขึน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนลดลง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้-ทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ – อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนลดลง
สิทธิการเช่าลดลง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าลดลง
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชีลดลง
หนีสินหมุนเวียนอืนลดลง
หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืนลดลง
กําไรสะสมเพิมขึน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
745
(32)
(10)
420
1,225
934
137
(2,594)
(865)
(353)
(685)
6,129
10
3
(1,729)
(1,002)
(687)
3
(1,649)
-

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
38

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น ปี 2562 ได้มี ก ารจัด ประเภทรายการใหม่ เ พื อให้ ส อดคล้อ งกับ การนํา เสนอ
งบการเงินปี 2563 มีดงั นี
2562
งบการเงินรวม
ก่อน
จัดประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้อืน
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ

(15,515)
(32)
(79)
10,453
12

จัดประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

(38)
32
(20)
38
(12)
-

หลัง
จัดประเภทใหม่

(15,553)
(99)
10,491
-

2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อน
จัดประเภทใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 30 กันยายน
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้อืน
ต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ

(32)
(6)
12

จัดประเภทใหม่
(ล้ านบาท)

หลัง
จัดประเภทใหม่

32
(20)
(12)
-

การจัดประเภทรายการใหม่นี เนืองจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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(26)
-

