
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 843,118,219 784,231,368        682,326,783 611,733,912          
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 5 97,846,673 122,744,187        95,851,366 121,498,971          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน
    ท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 6 416,440,991 397,119,019        416,440,991 397,119,019          
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 311,500,000        1,154,700,000      -                     -                      
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 270,153,181 189,905,618        269,839,510 189,459,296          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,939,059,064 2,648,700,192 1,464,458,650 1,319,811,198

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินส ารองเพ่ือช าระคืนหุ้นกู้ 4 4,564,828,998 4,390,524,115 -                     -                      
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 -                     -                    4,900 4,900                   
เงินลงทุนระยะยาว 1,183,415 1,260,776           1,183,415 1,260,776              
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 3, 6 16,716,161,584 15,912,724,522    16,716,161,584 15,912,724,522      
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 8 6,324,000,380 4,724,578,764      6,324,000,380 4,724,578,764        
อาคารและอุปกรณ์ 168,279,920 154,075,282        168,279,920 154,075,282          
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 52,570,118 13,726,645          52,570,118 13,726,645            
เงินสมทบค่าก่อสร้างค้างรับ 301,906,600 301,906,600        301,906,600 301,906,600          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 956,904,605 734,996,746        956,904,605 734,996,746          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 29,085,835,620 26,233,793,450 24,521,011,522 21,843,274,235

รวมสินทรัพย์ 31,024,894,684 28,882,493,642 25,985,470,172 23,163,085,433

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 563,191,263 409,099,747        561,977,735 408,437,745          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
    ภายในหน่ึงปี 3 58,679,022 64,809,116          58,679,022 64,809,116            
ดอกเบ้ียค้างจ่าย 120,606,619 118,763,845 19,141,223 17,300,693 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า 3 706,667,785 1,461,192,357      706,667,785 1,461,192,357        
ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ 14 113,078,914 -                    -                     -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 642,752,969 428,631,724 642,752,969 428,631,724 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,204,976,572 2,482,496,789 1,989,218,734 2,380,371,635 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 3, 9 6,493,199,683 4,258,454,508      6,493,199,683 4,258,454,508        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3 375,673,128 431,846,510        375,673,128 431,846,510          
หุ้นกู้ระยะยาว 9 16,500,000,000 16,500,000,000    -                     -                      
หน้ีสินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 3, 10 -                     -                    14,861,835,596 13,996,615,063      
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,052,080,482 976,141,304        1,052,080,482 976,141,304          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
    ผลประโยชน์พนักงาน 24,298,237 21,948,939          24,298,237 21,948,939            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 53,091,658 71,568,975          53,091,658 71,568,975            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 24,498,343,188 22,259,960,236 22,860,178,784 19,756,575,299 

รวมหน้ีสิน 26,703,319,760 24,742,457,025 24,849,397,518 22,136,946,934 

(บาท)

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
    ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 25,833,812 หุ้น
       มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 258,338,120 258,338,120 258,338,120 258,338,120 
    ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
    (หุ้นสามัญจ านวน 25,833,812 หุ้น
       มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 258,338,120 258,338,120 258,338,120 258,338,120 
ก าไรสะสม
    จัดสรรแล้ว
       ทุนส ารองตามกฎหมาย 25,833,812 25,833,812 25,833,812 25,833,812 
    ยังไม่ได้จัดสรร 2,335,389,665 2,190,307,588      851,685,831 741,689,788          
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 214,891 276,779              214,891 276,779                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,619,776,488 2,474,756,299    1,136,072,654 1,026,138,499      
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,701,798,436 1,665,280,318      -                     -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,321,574,924 4,140,036,617 1,136,072,654 1,026,138,499 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,024,894,684 28,882,493,642 25,985,470,172 23,163,085,433 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้
ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าเงินทุน 273,752,654 278,527,417 273,752,654 278,527,417 
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 232,460,848 232,460,848 232,460,848 232,460,848 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีธุรกิจ
    โครงการศูนย์ราชการ 126,155,904 95,082,521 126,155,904 95,082,521 
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 5,040,000 5,121,191 5,040,000 5,121,191             
รายได้ค่าบริการ 2,682,343 218,447 2,682,343 218,447               
ดอกเบ้ียรับ 59,725,752 44,473,676 -                  389,564 
รายได้อ่ืน 4,697,670 7,759,554 4,697,670 7,759,554 
รวมรายได้ 704,515,171 663,643,654 644,789,419 619,559,542 

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
   โครงการศูนย์ราชการ 142,041,283 128,995,570 142,041,283 128,995,570         
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 3,689,302 3,576,970 3,689,302 3,576,970             
ต้นทุนบริการ 1,931,719 216,252 1,931,719 216,252               
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 96,179,855 72,819,171 93,456,695 71,305,722
ต้นทุนทางการเงิน 286,370,186 285,520,422 295,078,610 311,269,502         
รวมค่าใช้จ่าย 530,212,345 491,128,385 536,197,609 515,364,016 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 174,302,826 172,515,269 108,591,810 104,195,526 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (25,268,707)         (27,039,808) (25,268,707)      (27,039,808)
ก าไรส าหรับงวด 149,034,119 145,475,461 83,323,103 77,155,718 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    ท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 22,769 46,581 22,769 46,581 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่
    ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลัง (4,554) (9,316) (4,554) (9,316)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
    - สุทธิจากภาษี 18,215              37,265              18,215           37,265               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 149,052,334      145,512,726 83,341,318 77,192,983 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 115,521,501 110,632,393 83,323,103 77,155,718 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
       อ านาจควบคุม 33,512,618 34,843,068 -                  -                      
ก าไรส าหรับงวด 149,034,119 145,475,461 83,323,103 77,155,718 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 115,539,716 110,669,658 83,341,318 77,192,983 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
       อ านาจควบคุม 33,512,618          34,843,068 -                  -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 149,052,334 145,512,726 83,341,318 77,192,983 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 4.47 4.28 3.23 2.99 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้
ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าเงินทุน 3 811,329,899 813,360,919 811,329,899 813,360,919 
รายได้ค่าบริการโครงการศูนย์ราชการ 3 697,382,544 697,382,544 697,382,544 697,382,544 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีธุรกิจ
    โครงการศูนย์ราชการ 3 352,436,704 292,394,417 352,436,704 292,394,417 
รายได้ค่าบริการสนามกอล์ฟ -                  16,871,394 -                  16,871,394 
รายได้ค่าบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 15,120,000 12,009,681 15,120,000 12,009,681           
รายได้ค่าบริการ 6,545,828 6,265,936 6,545,828 6,265,936             
ดอกเบ้ียรับ 178,769,440 132,534,104 317,631 1,795,835 
รายได้อ่ืน 16,595,367 22,945,199 16,595,367 22,945,199 
รวมรายได้ 2,078,179,782 1,993,764,194 1,899,727,973 1,863,025,925 

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
   โครงการศูนย์ราชการ 423,637,589 369,401,893 423,637,589 369,401,893         
ต้นทุนบริการสนามกอล์ฟ -                  18,295,701 -                  18,295,701
ต้นทุนบริการศูนย์ประชุมเชียงใหม่ 10,842,593 11,774,344 10,842,593 11,774,344           
ต้นทุนบริการ 4,238,946 6,616,658 4,238,946 6,616,658             
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 369,825,054 216,161,496 237,136,088 211,777,042
ต้นทุนทางการเงิน 3 848,219,279 847,344,947 874,060,588 923,752,546         
รวมค่าใช้จ่าย 1,656,763,461 1,469,595,039 1,549,915,804 1,541,618,184 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 421,416,321 524,169,155 349,812,169 321,407,741 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (75,954,650)      (76,748,871) (75,954,650)      (76,748,871)
ก าไรส าหรับงวด 345,461,671 447,420,284 273,857,519 244,658,870 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
    ท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (77,360) 69,820 (77,360) 69,820 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่
    ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลัง 15,472 (13,964) 15,472 (13,964)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 
    - สุทธิจากภาษี (61,888)          55,856              (61,888)          55,856               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 345,399,783    447,476,140 273,795,631 244,714,726 

การแบ่งปันก าไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 308,943,553 344,011,963 273,857,519 244,658,870 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
       อ านาจควบคุม 36,518,118 103,408,321 -                  -                      
ก าไรส าหรับงวด 345,461,671 447,420,284 273,857,519 244,658,870 

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 308,881,665 344,067,819 273,795,631 244,714,726 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
       อ านาจควบคุม 36,518,118       103,408,321 -                  -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 345,399,783 447,476,140 273,795,631 244,714,726 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 11.96 13.32 10.60 9.47 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไรจาก
เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วัดมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น ด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมส่วน ส่วนของส่วน

ท่ีออกและ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทุน ของผู้ถือหุ้น ได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วน
หมายเหตุ ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ของบริษัท อ านาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 258,338,120     25,833,812      1,801,056,944    196,976          2,085,425,852   1,521,091,491   3,606,517,343    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 -                  -                   (77,108,154)         -                  (77,108,154)        -                    (77,108,154)         
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 (77,108,154)       -                 (77,108,154)       -                  (77,108,154)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก าไรส าหรับงวด -                  -                   344,011,963        -                  344,011,963        103,408,321        447,420,284        
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                   -                    55,856             55,856               -                    55,856                
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 344,011,963      55,856            344,067,819      103,408,321      447,476,140      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 258,338,120     25,833,812      2,067,960,753    252,832          2,352,385,517   1,624,499,812   3,976,885,329    

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดให้วัดมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น ด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมส่วน ส่วนของส่วน
ท่ีออกและ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ผ่านก าไรขาดทุน ของผู้ถือหุ้น ได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ของบริษัท อ านาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 258,338,120     25,833,812      2,190,307,588    276,779          2,474,756,299   1,665,280,318   4,140,036,617    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 -                  -                   (163,861,476)       -                  (163,861,476)       -                    (163,861,476)       
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 (163,861,476)     -                 (163,861,476)     -                  (163,861,476)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก าไรส าหรับงวด -                  -                   308,943,553        -                  308,943,553        36,518,118         345,461,671        
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                   -                    (61,888)            (61,888)              -                    (61,888)               
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 308,943,553      (61,888)           308,881,665      36,518,118        345,399,783      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 258,338,120     25,833,812      2,335,389,665    214,891          2,619,776,488   1,701,798,436   4,321,574,924    

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไรจาก
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี

ทุนเรือนหุ้น ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ท่ีออกและ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 258,338,120           25,833,812             490,973,506           196,976                 775,342,414           

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 -                         -                         (77,108,154)              -                         (77,108,154)              
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       (77,108,154)            -                       (77,108,154)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก าไรส าหรับงวด -                         -                         244,658,870             -                         244,658,870             
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                         -                         55,856                    55,856                    
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                       -                       244,658,870           55,856                   244,714,726           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 258,338,120           25,833,812             658,524,222           252,832                 942,948,986           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
12



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องค์ประกอบอ่ืนของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี

ทุนเรือนหุ้น ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ท่ีออกและ ทุนส ารอง ยังไม่ได้ ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร เบ็ดเสร็จอ่ืน ของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 258,338,120           25,833,812             741,689,788           276,779                 1,026,138,499         

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 -                         -                         (163,861,476)            -                         (163,861,476)            
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                       (163,861,476)          -                       (163,861,476)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก าไรส าหรับงวด -                         -                         273,857,519             -                         273,857,519             
     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                         -                         -                         (61,888)                    (61,888)                    
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                       -                       273,857,519           (61,888)                  273,795,631           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 258,338,120           25,833,812             851,685,831           214,891                 1,136,072,654         

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
13



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 345,461,671 447,420,284 273,857,519 244,658,870 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ดอกเบ้ียรับตามสัญญาเช่าเงินทุน (811,329,899) (813,360,919) (811,329,899) (813,360,919)
ต้นทุนทางการเงิน 848,219,279 847,344,947 874,060,588 923,752,546 
ดอกเบ้ียรับ (178,769,440) (132,534,104) (317,631) (1,795,835)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 94,384,043         106,885,063 94,384,043 106,885,063 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (3,557,620)         3,488,916             (3,557,620)          3,488,916             
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ -                   167,260               -                    167,260                

รายได้เงินอุดหนุน (12,818,770)        (21,967,438) (12,818,770) (21,967,438)
ภาษีเงินได้ 75,954,650         76,748,871 75,954,650         76,748,871 
ส่วนต่างเงินลงทุนกับมูลค่าเงินต้น (174,304,883)      (126,554,588)         -                    -                      

183,239,031 387,638,292 490,232,880 518,577,334 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 29,139,131 (20,030,649)          29,139,131         (20,030,649)           
สินค้าคงเหลือ -                   287,344               -                    287,344                
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (106,237,842) (184,676,199)         (106,370,493)       (185,076,349)         
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (216,345,003) (267,823,946)         (216,896,529)       (267,784,957)         
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (698,924,119)      (705,213,076)         (698,924,119)       (705,213,076)         
ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ 113,078,914       -                      -                    -                      
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,349,298          2,155,269             2,349,298           2,155,269             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 192,961,381       380,624,096          192,961,381        380,624,096          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการด าเนินงาน (500,739,209)      (407,038,869)         (307,508,451)       (276,460,988)         
รับดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าเงินทุน 27,949,807         8,797,950             27,949,807         8,797,950             
รับดอกเบ้ีย 178,099,024 131,975,801          397,305 2,187,343             
รับคืนภาษีเงินได้ 30,601,648 33,152,272           30,601,648 33,152,272            
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (4,624,949)         (3,953,853)            (4,624,949)          (3,953,853)             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
   กิจกรรมการด าเนินงาน (268,713,679) (237,066,699) (253,184,640) (236,277,276)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินฝากประจ า 1,187,200,000    1,322,045,000       -                    350,000,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินฝากประจ า (344,000,000)      (350,000,000)         -                    (350,000,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาว -                   (129,000,000)         -                    -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (1,549,440,241)          (1,608,852,021) (1,549,440,241)            (1,608,852,021)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (14,216,314)                  (10,703,515) (14,216,314)                    (10,703,515)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (44,821,293)                    (1,940,153) (44,821,293)         (1,940,153)             
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน
   กิจกรรมลงทุน (765,277,848) (778,450,689) (1,608,477,848) (1,621,495,689)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 2,234,745,175    2,127,293,778       2,234,745,175     2,127,293,778        
ช าระคืนเงินต้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (85,273,445)        (72,514,900)          (85,273,445)         (72,514,900)           
จ่ายดอกเบ้ีย (892,731,876)      (839,376,980)         (53,354,895)         -                      
จ่ายเงินปันผล (163,861,476)      (133,025,403)         (163,861,476)       (133,025,403)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,092,878,378   1,082,376,495     1,932,255,359    1,921,753,475      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ลดลงสุทธิ 58,886,851 66,859,107 70,592,871 63,980,510 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ณ วันท่ี 1 มกราคม 784,231,368 710,768,978 611,733,912 703,485,643 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 843,118,219 777,628,085 682,326,783 767,466,153 

วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
15



     

 
 
 
 
 
 

บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทยอ่ย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
3 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
4 เงินส ารองเพื่อช าระคนืหุ้นกู ้
5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
6 ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่เงินทนุ 
7 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 
8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
9 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
10 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 
11 เงินปันผล 
12 เครื่องมือทางการเงิน 
13 ภาระผูกพันที่มีกบับุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
14 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี ้
 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอ านาจเมื่อวันที่ ........................... 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
25 พฤษภาคม 2547 มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก ากับดูแล บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0105547111537 
 

บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารงานก่อสร้างและบริหาร
โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการศูนย์ราชการ) รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาล 
 
บริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐    
ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี้น าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจัดท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ โดยงบการเงิน
ระหว่างกาลนี้เน้นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้
น าไปแล้วในงบการเงินประจ าปี ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ ได้อธิบายไว้ใน     
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่        
ต้นทุนทางการเงิน 8.40  9.45  8.40  9.45 
        
บริษัทย่อย        
ต้นทุนทางการเงิน -  -  865.22  - 
        
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ดอกเบี้ยรับ 811.33  813.36  811.33  813.36 
รายได้ค่าเชา่และค่าบริการ 728.44  752.35  728.44  752.35 
ต้นทุนทางการเงินที่ถือเป็นตน้ทนุสินทรัพย์ระหว่างปี 54.10  29.95  54.10  29.95 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น 15.74  14.74  15.74  14.74 

 
ยอดคงเหลือที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน        
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 17,132.60  16,309.84  17,132.60  16,309.84 
        
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า        
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 701.60  1,454.58  701.60  1,454.58 
        
        
        
        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 424.66  490.32  424.66  490.32 
        
หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง        
บริษัทย่อย -  -  14,861.84  13,996.62 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินทดรองรับ        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 464.73  281.17  464.73  281.17 

 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       30 กันยายน   31 ธันวาคม   30 กันยายน   31 ธันวาคม 
เงินกู้ยืมระยะยาว 2565  2564  2565  2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน BIBOR+0.52, 

BIBOR+0.60, 
BIBOR+0.55, 
BIBOR+0.73 

 BIBOR+0.52, 
BIBOR+0.60, 
BIBOR+0.55 

  
6,193.20 

  
4,258.45 

 
4 เงินส ารองเพื่อช าระคืนหุ้นกู้ 

 
เงินส ารองเพื่อช าระคืนหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 4,564.83 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 : 4,390.52 
ล้านบาท) เป็นของบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ ากัด ที่ส ารองไว้เพื่อช าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวตามสัญญาที่ท ากับ
ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบรับประกันผลตอบแทน  

 
  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ลูกหนี้การค้า        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 49.06  55.68  49.06  55.68 
เกินก าหนดช าระ        
   1 - 30 วัน 7.74  20.63  7.74  20.63 
   31 - 60 วัน 3.06  10.22  3.06  10.22 
   61 - 90 วัน 2.33  4.86  2.33  4.86 
   มากกว่า 90 วัน 37.15  43.27  37.15  43.27 
 99.34  134.66  99.34  134.66 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (21.56)  (25.11)  (21.56)  (25.11) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 77.78  109.55  77.78  109.55 
        
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 20.07  13.19  18.07  11.95 
รวม 97.85  122.74  95.85  121.50 
 

  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าเงินทุน 
 
บริษัทได้จัดประเภทสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ (บางส่วน) ของโครงการศูนย์ราชการเป็นสัญญาเช่า
เงินทุนซึ่งมีกรมธนารักษ์เป็นผู้เช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการมีอายุ 30 ปี และ 15 ปี ตามล าดับ 
บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง  
  
   งบการเงินรวม /  
     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     30 กันยายน  31 ธันวาคม 
     2565  2564 
     (ล้านบาท) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่เงินทนุ     27,270.50  27,251.76 
หัก  ดอกเบี้ยค้างรับรอการตัดบญัช ี     (10,137.90)  (10,941.92) 
สุทธ ิ     17,132.60  16,309.84 
หัก  ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      (416.44)  (397.12) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่เงินทนุที่ครบก าหนดช าระเกินหนึ่งปี - กรมธนารักษ ์  16,716.16  15,912.72 

 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564  
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ลักษณะ สัดส่วน     
 ธุรกิจ ความเป็นเจ้าของ  ราคาทุน 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2565 2564  2565  2564 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัท ดีเอดี  แปลงสนิทรัพย ์       
   เอสพีวี จ ากัด    เป็นหลักทรัพย์ 49 49  5  5 
 
บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นส าหรับงวดเก้าเดือน จ านวน 1,757.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างก่อสร้าง
โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี จ านวน 1,674.11 ล้านบาท โดยโครงการ
ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 
 

9 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกันประกอบด้วย 
 
(1) เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี โดยมี

วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากบัอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสัน้ตลาดกรุงเทพ 6 เดือน          
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.52 ต่อปี โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวด             
6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามสัญญางวดเดียวทั้งจ านวน ในวนัที่ 27 มิถุนายน 2567  

 
(2) เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี โดยมี

วงเงินกู้ 4,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 6 เดือน 
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.60 ต่อปี โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวด           
6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามสัญญางวดเดียวทั้งจ านวน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2566  

 
(3) เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซนซี โดยมี

วงเงินกู้ 6,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 6 เดือน 
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 0.55 ต่อปี โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวด           
6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามสัญญางวดเดียวทั้งจ านวน ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2567  

 
(4)     เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กรมสรรพสามิต โดยมีวงเงินกู้ 200 ล้านบาท        อัตรา

ดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 6 เดือน ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย บวกร้อยละ 0.73 ต่อปี โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวด 6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตาม
สัญญางวดเดียวทั้งจ านวน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2568 

 
(5)     เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องในการด าเนินงานโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  

โดยมีวงเงินกู้ 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเท่ากับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 6 เดือน 
ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย บวกร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกงวด         
6 เดือน และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นตามสัญญางวดเดียวทั้งจ านวน ในวันที่ 28 กันยายน 2566 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อ ซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 4,340.22 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2564: 6,074.97 ล้านบาท) 

 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นกู ้
 

         งบการเงินรวม 
   อัตรา    ครบก าหนด  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   ดอกเบี้ย  วันที่ออกหุ้นกู้  ช าระ  2565  2564 
   (ร้อยละ)      (ล้านบาท) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิ           
คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 4  7.99  29 พฤศจิกายน 2548  29 พฤศจิกายน 2568  5,000.00  5,000.00 
คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2  6.50  17 ตุลาคม 2549  29 พฤศจิกายน 2568  6,000.00  6,000.00 
คร้ังที่ 1/2550 ชุดที่ 1  6.05  20 พฤศจิกายน 2550  29 พฤศจิกายน 2568  5,499.90  5,499.90 
รวม         16,499.90  16,499.90 
  

 
 

 
 

 
 

    

หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ           
คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 1  3.00  9 ธันวาคม 2548  9 ธันวาคม 2581  0.10  0.10 
รวมหุ้นกู้ระยะยาว        16,500.00  16,500.00 

 

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ ากัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้ออกหุ้นกู้ระยะยาวตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ภายใต้
โครงการศูนย์ราชการ ดังนี้ 

 
(1) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ  ประเภทไม่มีหลักประกัน จ านวน 16,499.90 ล้านบาท อายุ 18 - 20 ปี    

อัตราดอกเบี้ยคงที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบันการเงิน 
(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน จ านวน 0.10 ล้านบาท อายุ 33 ปี อัตราดอกเบี้ย         

ร้อยละ 3 ต่อปี เสนอให้แก่ผู้ลงทุน 10 ราย 
 

ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นได้ระบุข้อจ ากัดบางประการ เช่น การควบรวมกิจการ            
การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การก่อภาระผูกพันในสินทรัพย์หรือรายได้ของบริษัทย่อย และการงดจ่ายเงินปันผลตลอด
ระยะเวลาโครงการ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนี้สินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง 
 

บริษัทได้ โอนสิทธิ เรียกร้องในการรับเงินค่าเช่าพื้นที่อาคาร ค่าบริการ และค่าบริการจัดหาเฟอร์นิ เจอร์                 
จ านวน 82,114.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ให้แก่บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ ากัด 
(บริษัทย่อย) ตามข้อตกลง ในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 จ านวน 40,000  ล้านบาท                    
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ ากัด  (บริษัทย่อย) จ านวน 
23,076.94 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้รับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิ ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 16,923.06 
ล้านบาท   

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เงินต้น  ดอกเบี้ยค้างจ่าย  รวม 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 13,794.01  202.61  13,996.62 
ดอกเบี้ยจ่าย -  865.22  865.22 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 13,794.01  1,067.83  14,861.84 

 
11 เงินปันผล 

 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร
เป็นเงินปันผลจ านวนทั้งสิ้น 163.86 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
เป็นจ านวนเงิน 75.38 ล้านบาท และวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 88.48 ล้านบาท 
 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร        
เป็นเงินปันผลจ านวนทั้งสิ้น 133.03 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
เป็นจ านวนเงิน 55.92 ล้านบาท และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 77.11 ล้านบาท 

  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม    
 
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงล าดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล 
 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม 

ระดับ 2 
 (ล้านบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไมไ่ด้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
30 กันยายน 2565    
หุ้นกูร้ะยะยาว 16,499.90  18,419.57 
    
31 ธันวาคม 2564    
หุ้นกูร้ะยะยาว 16,499.90  19,330.90 
 
เพื่อการเปิดเผยข้อมูลกลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ที่มีการซื้อขายใน  
ตลาดหุ้นกู้ค านวณจากราคาซื้อขายที่ประกาศอยู่ในสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันที่รายงาน 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวมีมูลค่าทางบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญาใกล้เคียงกับ
อัตราคิดลดที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

 
13 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 

  งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   (ล้านบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้าง   9,056.65 
 

  



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 
 
ก) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา

ร้อยละ 0.0055 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่คงค้างช าระ 
ข) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.005 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่คงค้างช าระ 
ค) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษัทสองแห่งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทซึ่ง        

กลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีปีละ 250,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถึงปี 2568 
ง) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในการให้บริการงานธุรการ การจัดการและเป็นที่ปรึกษาให้แก่           

กลุ่มบริษัทโดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.0135 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินตน้
ของหุ้นกู้ที่คงค้างช าระ 

จ) กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการส ารองเงินไว้ส าหรับการช าระคืนหุ้นกู้ระยะยาวตามสัญญาที่ท าไว้กับธนาคารแห่ง
หนึ่งดังนี้ 

 
 จ านวนเงินที่กลุ่มบริษัทต้องโอนให้กับ 
 ธนาคารในอนาคตตามสัญญา 
 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
 (ล้านบาท) 
ภายใน 1 ปี 377  377 

 
14 หนี้สินที่อาจจะเกดิขึ้น 

 
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทได้รับหนังสือจากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร (“กรมสรรพากร”)            
เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Swap Transactions) ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2551 ถึงปีปัจจุบัน
ในประเด็นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากผลตอบแทนที่ได้รับจากสถาบันการเงิน  ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบของกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัทได้ประเมินความ
เสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว และบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจ านวน 113.08 ล้านบาท 
ไว้ในบัญชีแล้ว 
 


