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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพำะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ
แสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรของบริษัท  เค .ซี . พ ร็อพ เพอร์ ต้ี  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท 
เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ 
ขำ้พเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดย  
สภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ขำ้พเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6 บริษทัและบริษทัย่อยได้ท ำกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อน
เก่ียวกบัตน้ทุนขำยของสินคำ้ต ่ำไปและตน้ทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีบริษทับนัทึกสูงไป โดยบริษทัท ำ
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของปี พ.ศ. 2560 และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปี พ.ศ. 2559 
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 34 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินเก่ียวกบักำรร้อง
ทุกขก์ล่ำวโทษกบั กลุ่มบุคคลท่ีท ำให้บริษทัเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และต่อกองบงัคบักำรปรำบปรำม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 
 

1) การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการขาย (งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 
ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.3 และข้อ 10 บริษัทมีต้นทุนโครงกำรพัฒนำ

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 370.32 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในงบ
กำรเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ซ่ึงแต่ละ
โครงกำรเป็นโครงกำรพฒันำบำ้นขำยขนำดใหญ่ ท่ีมีกำรจดขอจดัสรรผ่ำนมำหลำยปี โดยบริษทัทยอยพฒันำ
และขำยในแต่ละโซนและแปลงขำย อำจได้รับผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงสภำพ
โครงกำรท่ีมีกำรพฒันำผ่ำนมำหลำยปีและมีกำรชะลอกำรพฒันำ และกำรขำยจำกปัญหำภำยในของบริษทั 
ส่งผลให้กำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรในกำรวดัมูลค่ำ ซ่ึง
ดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรประกอบดว้ย ควำมแม่นย  ำของกำรตั้งรำคำขำยท่ีคำดวำ่จะขำยได ้กำรทบทวน
ตน้ทุนประมำณกำรกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงขอ้สมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นเร่ืองดงักล่ำวจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย และค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกประมำณค่ำเผื่อ
กำรลดมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย(ถำ้มี)ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบักำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยโดย 
• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแผนกำรขำยและนโยบำยกำรตั้งรำคำของฝ่ำยบริหำร และนโยบำยส่งเสริมกำร

ขำยท่ีจะผลกัดนักำรขำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีฝ่ำยบริหำรไดค้ำดกำรณ์ไว ้
• ประเมินดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยในอนำคต 
• ตรวจสอบรำคำขำยของยูนิตท่ีขำยไดแ้ลว้ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินรวมถึงกำรส่งเสริมกำร

ขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
• สอบทำนตน้ทุนประมำณกำรในส่วนต่ำงๆ ถึงรำยละเอียดขอ้มูลท่ีผูบ้ริหำรน ำมำจดัท ำตน้ทุนประมำณ

กำรในแต่ละโครงกำร เช่น ตน้ทุนพฒันำส่วนกลำงท่ีจะตอ้งท ำจนจบโครงกำร ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงบำ้น
ตำมแบบขำยในแต่ละหลงัของวสัดุ ค่ำแรง ทั้งปริมำณและรำคำว่ำมีกำรจัดท ำเหมำะสมในสภำพ
โครงกำรปัจจุบนัหรือไม่ รวมถึงตน้ทุนและค่ำด ำเนินกำรอ่ืนๆ และสอบทำนประมำณกำรดงักล่ำวได้
จดัท ำโดยวิศวกร รวมถึงกำรท ำควำมเขำ้ใจในสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรของวิศวกร 
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• เปรียบเทียบรำคำตน้ทุนกำรพฒันำแต่ละโครงกำร แต่ละแปลง (อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง) กบัรำคำของผู ้
ประเมินอิสระ และท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีกำรประเมินรำคำของผูป้ระเมินอิสระ 

• ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระของผูป้ระเมินอิสระ 
• เขำ้ส ำรวจสภำพโครงกำรทุกโครงกำรท่ีท่ีคงเหลืออยู่ทุกโครงกำร เปรียบเทียบสภำพจริงกบัหนงัสือ

ยืน่จดัสรรท่ีดินกบัหน่วยงำนรำชกำร และเปรียบเทียบกบัขอ้ตกลงในกำรซ้ือขำยของลูกคำ้ 
 

2) การแสดงมูลค่าของที่ดินรอการพฒันา (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.6 และขอ้ 12 บริษทัมีท่ีดินรอกำรพฒันำ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 500.77 ลำ้นบำท  ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงิน และมีบำงโครงกำรรอ
พฒันำเป็นระยะเวลำนำน โดยมูลค่ำตำมบญัชีแสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ซ่ึงผูบ้ริหำรจะ
พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยจ์ะเกิดกำรดอ้ยค่ำ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยว์่ำต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชีหรือไม่ โดยผูบ้ริหำรจะจดัให้มีกำรประเมินมูลค่ ำยุติธรรม ซ่ึงกำรประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำยกำรท่ีตอ้งค ำนวณภำยใตข้อ้สมมติฐำน กำรเปรียบเทียบรำคำตลำด และกำรใชดุ้ลยพินิจ
ของทั้งฝ่ำยบริหำรและผูป้ระเมินอิสระ 

 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำของท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ โดย 

• พิจำรณำขอ้บ่งช้ีท่ีจะเกิดกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินรอกำรพฒันำแต่ละโครงกำร 
• ประเมินควำมเหมำะสมของแนวทำงกำรวดัมูลค่ำของผูบ้ริหำร 
• ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระของผูป้ระเมินอิสระ 
• ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรท่ีผูป้ระเมินอิสระใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย ์
• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรและผูป้ระเมินอิสระใช้ในกำรวดัมูลค่ำ

สินทรัพย ์
• เขำ้ส ำรวจสภำพของท่ีดินรอกำรพฒันำวำ่สำมำรถท ำประโยชน์ทำงเศรษฐกิจไดจ้ริงหรือไม่ 

 
เร่ืองอ่ืน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะ
บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ก่อนปรับปรุงใหม่ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 
สิงหำคม 2560 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้
คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้
ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ  กำรอ่ำน
และพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกขำ้พเจำ้สรุปได้ว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดย
ถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และ
กำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำง
สมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำม
วิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้ น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริต
อำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรบันทึกรำยกำรหรือ
แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง 
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร จำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ ว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี
อำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ท่ีท ำให้มีกำร
น ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อ  
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ  
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ขำ้พเจำ้ได้ส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัใน
ระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและได้ส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำน
ของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
 
 
( นำยนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  7764 

วนัท่ี 26 สิงหำคม พ.ศ. 2562 



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 58,974,960        33,261,220        27,836,762        57,941,607        33,244,606        27,440,015        

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9, 7.2 -                     637,444             -                     -                     -                     -                     

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 10 370,322,292      707,762,254      1,246,980,378   370,322,292      707,762,254      1,246,980,378   

เงินมดัจ าค่าท่ีดินระยะสั้น -                     -                     60,000,000        -                     -                     60,000,000        

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,083,435          12,752,799        13,007,091        4,083,435          12,752,800        13,007,072        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 433,380,687      754,413,717      1,347,824,231   432,347,334      753,759,660      1,347,427,465   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 71,871,417        71,645,749        81,267,951        71,871,417        71,645,749        81,267,951        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     -                     29,999,980        29,999,980        29,999,980        

ท่ีดินรอการพฒันา 12 500,769,575      540,006,825      555,547,813      500,769,575      540,006,825      540,006,824      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 179,147,433      20,310,000        25,418,498        158,837,433      -                     25,418,498        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 11,602,035        13,535,604        12,515,081        11,112,541        13,535,604        12,515,081        

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 15 933,849             1,033,669          -                     933,849             1,033,669          -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 8,021,793          8,021,793          5,572,799          6,883,792          6,883,792          5,572,799          

เงินมดัจ าค่าท่ีดินระยะยาว 16 -                     38,500,000        -                     -                     38,500,000        -                     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 8,894,603          2,482,674          1,390,617          8,894,118          2,482,168          1,390,129          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 781,240,705      695,536,314      681,712,759      789,302,705      704,087,787      696,171,262      

รวมสินทรัพย์ 1,214,621,392   1,449,950,031   2,029,536,990   1,221,650,039   1,457,847,447   2,043,598,727   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(    นายสันต ิ ปิยะทัต   )               (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 -                     350,067,393      501,982,648      -                     350,067,393      501,982,649      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 18 32,919,076        27,755,116        114,197,733      28,643,946        27,731,116        114,176,732      

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,414,928          9,252,207          56,662,074        7,414,929          9,252,207          56,662,074        

หน้ีสินผิดนดัช าระ 19 479,479,573      -                     -                     479,479,573      -                     -                     

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 24,400,000        114,047,836      300,184,429      24,400,000        114,047,836      300,184,429      

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 2,440,732          2,218,953          1,185,256          2,263,052          2,218,953          1,185,256          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 7.2 -                     -                     -                     57,347,474        61,052,262        8,314,849          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 250,000             250,000             96,038,519        250,000             250,000             96,038,519        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 20 65,554,514        77,999,090        88,821,795        65,554,514        77,999,090        88,821,795        

หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 33 17,537,129        1,677,089          -                     17,537,129        1,677,089          -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 159,049             7,391,735          -                     -                     -                     -                     

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 20,517,273        15,362,517        1,659,937          20,517,273        15,362,498        1,659,917          

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 650,672,274      606,021,936      1,160,732,391   703,407,890      659,658,444      1,169,026,220   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 -                     24,400,000        74,400,000        -                     24,400,000        74,400,000        

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 3,863,071          5,867,672          4,139,198          3,604,620          5,867,672          4,139,198          

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 4,254,625          3,555,696          12,231,103        4,254,625          3,555,696          12,231,103        

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 10,095,101        4,557,830          4,121,670          10,095,101        4,557,829          4,121,670          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,212,797        38,381,198        94,891,971        17,954,346        38,381,197        94,891,971        

รวมหนีสิ้น 668,885,071      644,403,134      1,255,624,362   721,362,236      698,039,641      1,263,918,191   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

    ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,100,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั    875,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 875,000,000      875,000,000      875,000,000      875,000,000      875,000,000      875,000,000      

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (526,577,451)     (266,766,875)     (298,401,144)     (572,025,969)     (312,505,966)     (292,633,236)     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 545,736,321      805,546,897      773,912,628      500,287,803      759,807,806      779,680,536      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,214,621,392   1,449,950,031   2,029,536,990   1,221,650,039   1,457,847,447   2,043,598,727   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(    นายสันต ิ ปิยะทัต   )               (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 2 -

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาม 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 295,888,853        708,615,656        295,888,853        708,615,656        
ตน้ทุนขาย (290,464,719)       (600,926,655)       (290,464,719)       (600,926,655)       

ก าไรขั้นต้น 5,424,134             107,689,001        5,424,134             107,689,001        
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                        69,821,792          -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 -                        581,502                -                        581,502                
รายไดอ่ื้น 10,188,931          15,168,340          10,188,931          15,161,333          
รวมรายไดอ่ื้น 10,188,931          85,571,634          10,188,931          15,742,835          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 15,613,065          193,260,635        15,613,065          123,431,836        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (26,128,707)         (35,107,265) (26,128,707)         (35,107,265)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (95,857,141)         (84,655,337)         (94,746,860)         (84,419,517)         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 -                        (67,190,000)         -                        (61,500,000)         
หน้ีสงสยัจะสูญ (2,788,985)           -                        (2,151,541)           -                        
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุน 10 (25,498,198)         -                        (25,498,198)         -                        
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดินรอพฒันา 12 (47,132,645)         -                        (47,132,645)         -                        
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง (15,860,040)         -                        (15,860,040)         -                        
โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 400,000                62,943,155          400,000                63,580,600          
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน (90,879,868)         (4,246,845)           (90,242,424)         2,080,600             

ตน้ทุนทางการเงิน (62,298,867)         (36,132,082)         (64,015,077)         (37,109,495)         
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (259,551,518)       33,119,106          (259,520,003)       (31,123,841)         
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ (259,058)              (9,436,931)           -                        3,299,017             
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (259,810,576)       23,682,175          (259,520,003)       (27,824,824)         
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมารการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน-สุทธิจากภาษี -                        7,952,094             -                        7,952,094             

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษี -                        7,952,094             -                        7,952,094             
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (259,810,576)       31,634,269          (259,520,003)       (19,872,730)         

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (259,810,576)       23,682,175          (259,520,003)       (27,824,824)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

(259,810,576)       23,682,175          (259,520,003)       (27,824,824)         

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (259,810,576)       31,634,269          (259,520,003)       (19,872,730)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

(259,810,576)       31,634,269          (259,520,003)       (19,872,730)         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.30)                    0.03                      (0.30)                    (0.03)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ)...............................................................กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ)....................................................กรรมการตามอ านาจ
(    นายสันติ  ปิยะทัต   )            (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม (บาท)



ทุน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ช าระแล้ว ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2559 (ตามที่เคยรายงานไว้) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (262,083,816)        810,229,956            

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                      -                        -                         (30,549,420)          (30,549,420)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (292,633,236)        779,680,536            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 6 -                      -                        -                         (27,824,824)          (27,824,824.0)          

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                         7,952,094             7,952,094                

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                         (19,872,730)          (19,872,730.0)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (312,505,966)        759,807,806            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560 (ตามที่เคยรายงานไว้) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (217,522,559)        854,791,213            

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                      -                        -                         (33,483,407)          (33,483,407)             

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                      -                        -                         (61,500,000)          (61,500,000)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560  (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (312,505,966)        759,807,806            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี -                      -                        -                         (259,520,003)        (259,520,003)           

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                         -                        -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                         (259,520,003)        (259,520,003.0)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (572,025,969)        500,287,803            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                  (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



ทุน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ช าระแล้ว ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2559 (ตามที่เคยรายงานไว้) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (267,851,724)           804,462,048            

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                           -                           -                           (30,549,420)             (30,549,420)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (298,401,144)           773,912,628            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 6 -                           -                           -                           23,682,175              23,682,175              

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           7,952,094                7,952,094                

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           31,634,269              31,634,269              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (266,766,875)           805,546,897            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560 (ตามที่เคยรายงานไว้) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (171,783,468)           900,530,304            

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                           -                           -                           (33,483,407)             (33,483,407.0)          

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                           -                           -                           (61,500,000)             (61,500,000.0)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560  (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (266,766,875)           805,546,897            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี -                           -                           -                           (259,810,576)           (259,810,576)           

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           (259,810,576)           (259,810,576)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (526,577,451)           545,736,321            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(    นายสันต ิ ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

งบการเงนิรวม (บาท)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (259,551,518)     33,119,106         (259,520,003)     (31,123,841)       

ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,167,479           6,127,808           4,156,229           6,127,808           

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ) 2,388,985           (62,943,155)       1,751,541           (63,580,600)       

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 25,498,198         -                     25,498,198         -                     

ขาดทุนจากการประมาณการโครงการร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 1,409,057           -                     1,409,057           -                     

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 37,667,229         22,628,349         37,667,229         22,628,349         

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 66,486                (2,135,414)         66,486                (2,135,414)         

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 100,206              2,265,750           100,206              2,265,750           

ขาดทุนจากค่าเผ่ือดอ้ยค่าท่ีดินรอการพฒันา 47,132,645         -                     47,132,645         -                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     67,190,000         -                     61,500,000         

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                     (69,821,793)       -                     -                     

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 803,479              1,581,310           803,479              1,581,310           

หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 15,860,040         1,677,089           15,860,040         1,677,089           

รายไดอ่ื้น -                     (1,500,000)         -                     (1,500,000)         

ดอกเบ้ียรับ (982,414)            (2,246,446)         (982,414)            (2,239,462)         

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียม 61,844,793         34,139,841         63,561,004         35,117,253         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (63,595,335)       30,082,445         (62,496,303)       30,318,241         

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 162,979,606       526,120,181       162,979,606       526,120,181       

ท่ีดินรอการพฒันา (15,800,000)       -                     (15,800,000)       -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,917,823           351,993              6,917,823           1,626,881           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,589,837)         (1,092,039)         (3,589,836)         (1,092,039)         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,618,069           (86,663,712)       1,366,939           (86,666,712)       

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (1,837,279)         (47,409,866)       (1,837,279)         (47,409,866)       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,745,719           13,702,580         3,745,719           13,702,581         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (104,550)            (316,600)            (104,550)            (316,600)            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,537,271           436,159              5,537,271           436,159              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                           (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 99,871,487         435,211,141       96,719,390         436,718,825       

     เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 982,414              2,246,445           982,414              2,239,462           

     เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (13,401,804)       (47,766,276)       (13,402,802)       (47,766,276)       

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (10,313,857)       (9,254,820)         (2,822,113)         (2,772,608)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 77,138,240         380,436,490       81,476,889         388,419,403       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (225,668)            9,622,202           (225,668)            9,622,202           

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     26,000,000         -                     26,000,000         

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     (26,000,000)       -                     -                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                     85,362,780         -                     -                     

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าท่ีดินระยะยาว -                     (38,500,000)       -                     (38,500,000)       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                     1,853,650           -                     1,853,650           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ (1,674,742)         (3,068,165)         (1,674,742)         (3,068,165)         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (125,297)            (1,070,000)         (125,297)            (1,070,000)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทุน (2,025,707)         54,200,467         (2,025,707)         (5,162,313)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น (67,393)              (4,822,677)         (67,393)              (4,822,677)         

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     51,800,000         

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (5,420,000)         (40,000)              

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     20,790,000         -                     20,790,000         

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (195,540,000)     -                     (195,540,000)     

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                     85,000,000         -                     85,000,000         

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (12,000,000)       (96,000,000)       (12,000,000)       (96,000,000)       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (35,047,836)       (236,136,593)     (35,047,836)       (236,136,593)     

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,283,564)         (2,503,229)         (2,218,952)         (2,503,229)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (49,398,793)       (429,212,499)     (54,754,181)       (377,452,499)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 25,713,740         5,424,458           24,697,001         5,804,591           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 33,261,220         27,836,762         33,244,606         27,440,015         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 8 58,974,960         33,261,220         57,941,607         33,244,606         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                           (    นายสันติ  ปิยะทัต   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 2 -

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



- 1 - 
 

(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ท่ีอยู่

จดทะเบียนของบริษทั ตั้งอยู่เลขท่ี 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้นท่ี 19 ห้องเลขท่ี 1901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ นายกฤติภทัร อิทธิสัญญากร คิดเป็นร้อยละ 35.68 

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคญั

จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที่ 2) 

พ.ศ. 2559 

งบการเงินของบริษทัจดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและบริษทัย่อยหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้

ประเมินมูลค่า ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 

และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่างสม ่า เสมอ

หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้

ประเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท าได ้มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

ระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ถา้สินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 

หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดรายการ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีไดใ้ชใ้นระหว่างปี 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น

ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะ

มีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับ ใหม่  ซ่ึ งจะ มีผลบังคับ ใช้ส าห รับงบการเงิน ท่ี มี รอบระยะเวลาบัญ ชี ท่ี เร่ิม ในห รือหลังวัน ท่ี  

1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 16  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19  การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการ

ค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และ

หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน

การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า

ทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคง

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัที่ 17  (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561)  สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัที่ 4   (ปรับปรุง 2561) การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบั

น้ีมาถือปฏิบติั 

3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก. ในการจดัท างบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทั  ซ่ึงบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือบริษัท โมเดิร์น สตรีท จ ากัด (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) หลงัจากได้ตัดยอด

คงเหลือและรายการระหว่างกนัแลว้ โดยบริษทัไดน้ าบริษทัยอ่ยเขา้มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ านาจควบคุม 

ข. การตดับัญชีรายการระหว่างบริษทัในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย กบัส่วนของผูถื้อหุ้นโดยถือหลกัการตดับญัชีเป็นเงิน

ลงทุนร้อยละ 100 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นรายอื่น แสดงเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ค. งบการเงินรวมน้ีจดัท าขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์

ต้ี จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย เท่านั้น การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น อาจมีขอ้จ ากดัดา้นลกัษณะธุรกิจ

ท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ท่ีน างบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม 

ง. งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงิน

บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  เขา้ถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุมอยา่งเป็นสาระส าคญัในบริษทัย่อย

ดงัน้ี 
   สัดส่วนการถือหุ้น 

   ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

  ทุนช าระแลว้ (พนับาท) ของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัโดยตรง     

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 30,000 30,000 99.99 99.99 
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บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 

ผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

จ านวนเงินผลตอบแทนของบริษทังบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

กำรสูญเสียควำมควบคุม 

เม่ือบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น

จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

4.3 ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

โครงการ (ถา้มี) 

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนงานก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึก

เป็นตน้ทุนของโครงการและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.4 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม

ใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่ง

ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืน

ท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัจะพิจารณามูลค่าของเงิน

ลงทุนหากมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า 
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4.6 ที่ดินรอกำรพฒันำ 

ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัยงัไม่ไดข้อใบอนุญาตให้ท าการจดัสรรและจะ

พฒันาต่อไปในอนาคต หรือขอจดัสรรแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้ระยะเวลาท่ีแน่นอนในการพฒันา หรือเป็นโครงการท่ีหยดุชะงกั

เป็นระยะเวลานาน ท่ีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

4.7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยว์ดั

มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาโดยรวมตน้ทุนในการท ารายการและวดัมูลค่าภายหลงั การรับรู้รายการดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.8 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 
 

20  ปี 

ยานพาหนะ 
 

5  ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

5  ปี 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
 

3, 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

4.9 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น

หรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั้ นหรือหน่วยสินทรัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

- มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะ

ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้ท่ีสะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด

ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ์ื่น ๆ  จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยมท่ีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการท่ีใช้

ในการก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ 

เพียงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม

หรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม) เสมือนหน่ึงไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.10  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 

4.11  สัญญำเช่ำระยะยำว 

กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าของจ านวนเงิน

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยจะถูกแบ่งเป็นการช าระหน้ีสินและค่าใชจ้่าย

ทางการเงินดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเพ่ือเป็นอตัราคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งตลอดอายสัุญญาเช่าอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่

ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน 

สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยท่ี์เช่านั้น แต่หาก

มีความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจา้ของเม่ือสัญญาส้ินสุด จะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าเป็น

สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงาน(สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก

ก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุสัญญาเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูใ้ห้เช่าจะ

บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
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4.12 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

- ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 

 บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ  

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

 โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและ 

เงินท่ีบริษทัจา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัเงินท่ี

บริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

- โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัท 

ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

 บริษัทค านวณภาระผูกพันในหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี 

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ

จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออก

ของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บ

ชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือมีความเสมือนแน่นอนว่าหลงัจากที่จ่ายช าระภาระผูกพนัแลว้ บริษทัน่าจะ

ไดรั้บรายจ่ายนั้นคืน แต่ไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.14 กำรรับรู้รำยได้ 

- รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นพร้อมท่ีดิน 

รายไดจ้ากการขายท่ีดินและบา้นพร้อมท่ีดินรับรู้เป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อแลว้  

- รายไดค้่าบริการ 

รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  
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4.15 ต้นทุนขำยท่ีดินและบ้ำนพร้อมท่ีดิน 

ในการค านวณตน้ทุนขายท่ีดินและบา้นพร้อมท่ีดิน บริษทัไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ให้กบัท่ีดินและบา้นพร้อมท่ีดินท่ีขายไดต้ามเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขายและจ านวนแปลงท่ี

ขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามการรับรู้รายได ้

4.16 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ี

มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

4.17 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญั

ท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้น

สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 
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(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการใน

เร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ

การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการ

ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ในการค านวณต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทต้องประมาณการต้นทุนทั้ งหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้ทุนการกูยื้มเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการฝ่ายบริหารได้

ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ 

หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระส าคญั 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และท่ีดินรอกำรพฒันำ 

บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา เม่ือพบว่า

โครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระส าคญั และการ

ปรับลดมูลค่าดงักล่าวขึ้นกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์   

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา

การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

สัญญำเช่ำ  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์

ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

เงินสมทบกองทุนนิตบิุคคลหมู่บ้ำน 

บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามท่ีกฎหมายก าหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของ

งานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

6. กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 

ก่อนปี 2560 บริษทับนัทึกตน้ทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพยใ์นอดีตต ่าเกินไป ดงันั้นบริษทัไดท้  าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ปีก่อนโดยน าผลสะสมท่ีค านวณขึ้นเสมือนว่าบริษทับนัทึกบญัชีถูกตอ้ง มาปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของปี 2560 และ

ปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี 2559 ใหม่ ผลจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวท าให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีก าไรสะสมตน้งวดลดลง จ านวน 33.48 ลา้นบาท และสินทรัพยสุ์ทธิ

ลดลงดว้ยจ านวนเดียวกนั  

 ก่อนปี 2560 บริษทับนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าได ้เน่ืองจากที่ดินดงักล่าวเป็นหนงัสือรับรองการท าประโยชน์แบบ น.ส. 3 ข  และอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินไม่

สามารถตรวจไดว่้าตั้งอยูใ่นบริเวณใด ดงันั้นบริษทัไดท้  าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดปีก่อนโดยน าผลสะสมท่ีค านวณขึ้นเสมือน

ว่าบริษทับนัทึกบญัชีถูกตอ้ง มาปรับปรุงก าไรสะสมตน้งวดของปี 2560 และปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี 2559 ใหม่ ผล

จากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวท าให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 มีก าไรสะสมตน้งวดลดลง จ านวน 61.50 ลา้นบาท และสินทรัพยสุ์ทธิลดลงดว้ยจ านวนเดียวกนั 

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวท าให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และส้ินสุดวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 741,245,661 707,762,254 (33,483,407) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 81,810,000 20,310,000 (61,500,000) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (171,783,468) (266,766,875) 94,983,407 

 

 หน่วย : บาท 

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 741,245,661 707,762,254 (33,483,407) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 61,500,000 - (61,500,000) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (217,522,559) (312,505,966) 94,983,407 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2559 
 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,277,529,798 1,246,980,378 (30,549,420) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (267,851,724) (298,401,144) 30,549,420 

 
 หน่วย : บาท 

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,277,529,798 1,246,980,378 (30,549,420) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (262,083,816) (292,633,236) 30,549,420 

 
 หน่วย : บาท 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 

ตน้ทุนขาย 597,992,668 600,926,655 2,933,987 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย ์    
   เพื่อการลงทุน 5,690,000 67,190,000 61,500,000 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 88,116,162 23,682,175 (64,433,987) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.10 0.03 (0.07) 

 
 หน่วย : บาท 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่าง 
ตน้ทุนขาย 597,992,668 600,926,655 2,933,987 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย ์    
   เพื่อการลงทุน - 61,500,000 61,500,000 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 36,609,163 (27,824,824) (64,433,987) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.04 (0.03) (0.07) 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

7. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ้่าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัหรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของ

บริษทั 

7.1 ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

ล าดบั บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

1. บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้น
โดยตรง 

เงินกูยื้มระยะส้ัน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 

2. บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีโกลด ์จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยอดีต
กรรมการท่านหน่ึงเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษทั เค.ซี. พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น
เก่ียวกบัรายรับรายจ่าย 
ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

3. บริษทั กรีนพาร์คแลนด ์จ ากดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มอดีต
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูถื้อหุ้น
หลกัและอดีตกลุ่มกรรมการ
เดียวกนัซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูล
งามอจัฉริยะกุล 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น
เก่ียวกบัรายรับรายจ่าย 
ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

4. บริษทั กรีนแลนด ์ลีฟว่ิงเพลส จ ากดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มอดีต
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกั
และกลุ่มอดีตกรรมการเดียวกนั
ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงาม
อจัฉริยะกุล 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น และ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอืน่ 
ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

5. บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท จ ากดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มอดีต
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกั
และกลุ่มอดีตกรรมการเดียวกนั
ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงาม
อจัฉริยะกุล 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอืน่ 
ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

6. บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ากดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มอดีต
ผูบ้ริหารและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกั
และอดีตกลุ่มกรรมการเดียวกนั
ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงาม
อจัฉริยะกุล 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น และ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอืน่  
ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

ล าดบั บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

7.  

 

 

 

 

บริษทั รวมชยัผลิตภณัฑไ์มอ้ดั จ ากดั 

 

 

 

 

เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหาร 

และกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่ม 

กรรมการเดียวกนัซ่ึงเป็นกลุ่ม 

ในตระกูลงามอจัฉริยะกุล 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 

หมุนเวียนอืน่  

ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

 

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

 

 

 

 

8. บริษทั สามวาคา้วสัดุก่อสร้าง จ ากดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มอดีต

ผูบ้ริหารและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกั

และกลุ่มอดีตกรรมการเดียวกนั

ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงาม

อจัฉริยะกุล 

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น

เก่ียวกบัรายรับรายจ่าย 

ตามสัญญาร่วมทุนพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

 

9. คุณชาย  งามอจัฉริยะกุล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็น

อดีตผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใน

ตระกูลงามอจัฉริยะกุล 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี 

หมุนเวียนอืน่ 

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 
 

10. คุณกฤติภทัร   อิทธิสัญญากร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผู ้

ถือหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทั(ลาออกเม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2559) 

 

ลูกหน้ีเร่ืองการยกัยอกเงินใน

ตัว๋แลกเงิน 

มูลหน้ีตามคดีความฟ้องร้อง 

11. คุณกิติสาร  มุขดี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผู ้

ถือหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทั (ลาออกเม่ือวนัท่ี 5 

มกราคม 2561) 

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

(บริษทัจ่ายเงินทดรองจ่าย)  

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

 

 

12. คุณสรรชยั  อินทรอกัษร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็น

อดีตกรรมการของบริษทั

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 

2560) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

(บริษทัจ่ายเงินทดรองจ่าย) 

และลูกหน้ีเร่ืองการยกัยอก

เงินในตัว๋แลกเงิน 

 

ในราคาตามท่ีตกลงกนั 

 

มูลหน้ีตามคดีความฟ้องร้อง 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

7.2 รายการและจ านวนเงินดา้นงบแสดงฐานะการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท  2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีบุ้คคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         

ลูกหน้ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  330,507,794  330,507,794  329,232,906  329,232,906 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (330,507,794)  (329,870,350)     (329,232,906)  (329,232,906) 

                   -  637,444  -  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน         

บริษทั กรีนแลนด ์ลีฟว่ิงเพลส จ ากดั  1,694,137  42,003  1,694,137  42,003 

บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ากดั  14,924 1 -  14,924  - 

บริษทั กรีนพาร์คแลนด ์จ ากดั  21,640  188,644  21,640  188,644 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีโกลด ์จ ากดั  130,841  130,841  130,841  130,841 

คุณสรรชยั  อินทรอกัษร  1,000,000  1,400,000  1,000,000  1,400,000 

คุณกิติสาร  มุขดี  -  600,000  -  600,000 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,861,542)  (1,400,000)  (2,861,542)  (1,400,000) 

  -  961,488  -  961,488 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน         

บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท จ ากดั  308,205  308,205  308,205  308,205 

บริษทั รวมชยัผลิตภณัฑไ์มอ้ดั จ ากดั  76,269  76,270  76,269  76,270 

บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ากดั  10,000  10,000  10,000  10,000 

บริษทั กรีนแลนด ์ลีฟว่ิงเพลส จ ากดั  -  189,816  -  189,816 

คุณชาย  งามอจัฉริยะกุล  -  219,289  -  219,289 

  394,474  803,580  394,474  803,580 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยจำกบริษัทย่อย       

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั          

เงินกูย้ืมระยะส้ัน  -  -  53,340,000  58,760,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  -  -  4,007,474  2,292,262 

  -  -  57,347,474           61,052,262  

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั       

คุณสรรชยั  อินทรอกัษร          

เงินกูยื้มระยะส้ัน  250,000  250,000  250,000  250,000 

  250,000           250,000   250,000           250,000  
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

7.3 รายการและจ านวนเงินด้านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท  2560  2559  2560  2559 

รำยกำรธุรกิจกบับริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)       

ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  1,715,213  977,413 

  -  -  1,715,213  977,413 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน         

มูลค่าจากการขายโครงการ  -  415,600,000  -  415,600,000 

มูลค่าจากการขายท่ีดินรอการพฒันา  -  5,000,000  -  - 

มูลค่าจากการขายสินทรัพย ์  -  1,378,000  -  1,378,000 

ค่าเช่าจ่าย  -  2,773,845  -  2,773,845 

  -  424,751,845  -  419,751,845 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน         

มูลค่าจากการขายท่ีดินในโครงการ  -  15,500,000  -  15,500,000 

ค่าท่ีปรึกษา  -  1,428,596  -  1,428,596 

ดอกเบ้ียจ่าย  -  75,000  -  75,000 

  -  17,003,596  -  17,003,596 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 10,760 31,078 10,760 30,000 

เงินฝากกระแสรายวนั 47,336,092 28,877,518 47,335,092 28,876,518 

เงินฝากออมทรัพย ์ 8,628,108 1,818,065 7,595,755 1,803,529 

เงินฝากประจ า 3,000,000 2,534,559 3,000,000 2,534,559 

รวม 58,974,960 33,261,220 57,941,607 33,244,606 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

9. ลูกหนีบุ้คคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,507,794 330,507,794 329,232,906 329,232,906 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (330,507,794) (329,870,350) (329,232,906) (329,232,906) 

รวม - 637,444 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด (329,870,350) (394,213,506) (329,232,906) (394,213,506) 
ตั้งเพ่ิมระหว่างงวด (637,444) (637,444) - - 
โอนกลบัระหว่างงวด - 64,980,600 - 64,980,600 

ยอดคงเหลือปลายงวด (330,507,794) (329,870,350) (329,232,906) (329,232,906) 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ จ านวนเงิน 329.23 ลา้นบาท เกิดจากการท่ีกรรมการบริหารของบริษทั ณ ขณะนั้น จ านวน 2 ท่าน ไดน้ าเงินท่ีไดรั้บ
จากการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะส้ันไปใชผ้ิดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 จ านวนเงิน 394.42 ลา้นบาท และกรรมการบริหารของ
บริษทัไดมี้การโอนเงินออกจากบญัชีธนาคารของบริษทัไปยงับญัชีธนาคารของบุคคลหน่ึง จ านวนเงิน 393.14 ลา้นบาท 
และไดมี้การถอนเงินสดออกจากบญัชีธนาคารของบริษทั จ านวนเงิน 1.28 ลา้นบาท ปัจจุบนักรรมการบริหารทั้ง 2 ท่าน 
ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีดงักล่าว
ทั้งจ านวนและไดย่ื้นฟ้องอดีตกรรมการบริหารของบริษทัทั้ง 2 ท่าน และบุคคลอื่น 1 รายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
น าเงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะส้ันไปใชผ้ิดวตัถุประสงคต์ามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยบริษทัได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายและดอกเบ้ีย จ านวนเงิน 514.41 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ศาล
ชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้อดีตกรรมการบริหาร ทั้ง 2 ท่าน และบุคคลอื่น 1 ราย ร่วมกนัช าระเงินจ านวน 414.48 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 5 เมษายน 2560) โดยบริษทัยื่นอุทธรณ์ในส่วนค่าเสียหายท่ี
ศาลเห็นว่าไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง และศาลอุทธรณ์ได้รับค าอุทธรณ์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการโอนกลับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวนเงิน 64.98 ล้านบาท  

เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกลดยอดลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการท่ีรับช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบางส่วน 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยมีลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวนเงิน 1.27 ลา้น

บาท เป็นการเรียกร้องค่าความเสียหายจากกรรมการบริษทั 2 ท่าน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี 

12/2559 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ท่ีไดอ้นุมติัให้เขา้ซ้ือท่ีดิน ตามหมายเหตุ 13 ท าให้บริษทัย่อยมีภาระค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการโอนกรรมสิทธ์ิ จ านวนเงิน 1.27 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ี

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าว จึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวนเงิน 1.27 ล้านบาท และ 0.64 ล้านบาท 

ตามล าดบั 

10. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 1,949,722,964 1,949,719,925 

งานระหว่างก่อสร้าง   

     - งานสาธารณูปโภค 693,017,934 687,829,949 

     - สร้างบา้นเพื่อขาย 3,803,117,592 3,733,919,354 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 282,183,763 273,566,891 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย 224,918,555 223,780,656 

รวม 6,952,960,808 6,868,816,775 

หกั ตน้ทุนขายสะสม (6,065,805,047) (5,819,819,307) 

 887,155,761 1,048,997,468 

หกั  โอนออกไปท่ีดินรอการพฒันา (323,812,647) (316,606,865) 

       โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (105,227,047) - 

รวมราคาทุนสุทธิ 458,116,067 732,390,603 

หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (62,295,578) (24,628,349) 

          ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาร่วมทุน (25,498,198) - 

สุทธิ 370,322,292 707,762,254 

ตน้ทุนของการกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ   

    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายระหว่างปี 1,137,899 9,530,406 

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนการกูยื้ม (ร้อยละต่อปี) 6.275 - 7.275 6.275 – 7.40 

มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย   

   ท่ีจ านองเพ่ือค ้าประกนัหน้ีสิน 34,185,872 454,843,427 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายบางส่วนรวมจ านวน 112.43 ลา้นบาท ไป

ท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 7.20 ลา้นบาท และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 105.23 ลา้นบาท เน่ืองจากชะลอการ

พฒันาและบางส่วนจดยกเลิกผงัจดัสรรและมีแผนจะขายในอนาคต 

ในปี 2560 บริษทัไดบ้นัทึกตดัจ่ายค่าพฒันาโครงการเพื่อขาย เพื่อรับรู้ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาร่วมทุน จ านวน 

25.49 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัไดมี้ขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาร่วมทุนสัญญาเดิมจ านวน 2 สัญญาว่า บริษทัจะขอ

ซ้ือท่ีดินบางแปลงจากสัญญาเดิม และถือว่าส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วนควบกบัท่ีดินตามสัญญาร่วมทุน

แปลงท่ีเหลืออยูใ่ห้ตกเป็นของเจา้ของท่ีดิน โดยท่ีบริษทัจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

  ทุนเรียก สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ ช าระแลว้ (ร้อยละ)  

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 30,000,000 99.99 29,999,980 

12. ที่ดินรอกำรพฒันำ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ท่ีดินรอการพฒันา 601,512,606 540,006,825 

หกั โอนออกไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (53,610,386) - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (47,132,645) - 

สุทธิ 500,769,575 540,006,825 

ในปี 2560 บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ าไวใ้นปีก่อน จ านวน 1 แปลง 
จ านวนเงิน 54.30 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 16 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 59 แปลง มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 
374.65 ลา้นบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดจ านวนเงิน 529.19 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ตามหมายเหตุ 17 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินรอการพฒันารวมจ านวน 18 แปลง มูลค่าตามบญัชี 84.71 
ลา้นบาท และจ านวน 3 แปลง มูลค่าตามบญัชี 10.40  ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการจ่ายช าระหน้ี
ตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอ่ืน ตามหมายเหตุ 20 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

ท่ีดิน 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

ท่ีดิน 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 87,500,000 25,418,498 61,500,000 25,418,498 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือ - 26,000,000 - - 

รับโอน 158,837,433 61,500,000 158,837,433 61,500,000 

จ าหน่าย - (25,418,498) - (25,418,498) 

รวมราคาทุน 246,337,433 87,500,000 220,337,433 61,500,000 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (67,190,000) (67,190,000) (61,500,000) (61,500,000) 

มูลค่าตามบญัชี 179,147,433 20,310,000 158,837,433 - 

มูลค่ายติุธรรม 260,655,913 20,310,000 240,345,913 - 

13.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัมีการวดัมูลค่ายุติธรรมจากผลการ

ประเมินราคาอิสระของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด โดยมีมูลค่ายุติธรรมจ านวนเงิน 

82.94 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 62.63 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 แต่ต่อมาในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

ประเมินราคาใหม่ในแปลงท่ีดินของงบเฉพาะบริษทั มูลค่าตามบญัชี 61.50 ลา้นบาท ผลการประเมินสรุปว่าไม่สามารถ

ก าหนดมูลค่าได ้เน่ืองจากเป็นเอกสารสิทธิรับรองการท าประโยชน์(น.ส.3 ข) ยงัมิไดรั้งวดัขอบเขตและก าหนดรูปท่ีดิน

ต าแหน่งท่ีตั้งลงในระวางรูปแผนท่ีของส านกังานท่ีดิน ดงันั้นบริษทัจึงบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าทั้งจ านวน โดยบนัทึกรับรู้

ผลดอ้ยค่ายอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีได้รับท่ีดินแปลงดังกล่าว ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้  6 การแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาด 

13.2 ในปี 2560 บริษัทได้จัดประเภทต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและท่ีดินรอการพัฒนามาเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จ านวนเงิน 105.23 ลา้นบาท และ 53.61 ลา้นบาท ตามล าดบั จากการยกเลิกแผนพฒันา

และจดัสรรท่ีดินและคาดว่าจะขายในอนาคต ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 10 และ 12 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

13.3 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลท่านหน่ึงจ านวน 1 แปลง โฉนดเลขท่ี 1641 

ตั้งอยูต่  าบลบึงค าพร้อย (คลองหกวาสายล่างฝ่ังใต)้ อ าเภอล าลูกกา(มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธานี  เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา

มูลค่า 26.00 ลา้นบาท (ราคาทุน 25.42 ลา้นบาท) ผูซ้ื้อตกลงเป็นฝ่ายช าระค่าภาษี ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธ์ิแต่ฝ่ายเดียว โดยมีเง่ือนไขการช าระราคา ดงัน้ี 

- ช าระเงินมดัจ า จ านวนเงิน 1.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

- ส่วนท่ีเหลือ จ านวนเงิน 25.00 ลา้นบาท ผูซ้ื้อตกลงช าระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงเป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 

2559 โดยบริษทัไดรั้บช าระค่าขายท่ีดินในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 

บริษทัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้กบัผูซ้ื้อในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 โดยผูซ้ื้อไดน้ าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1641 ตั้งอยูต่  าบล

บึงค าพร้อย(คลองหกวาสายล่างฝ่ังใต)้ อ าเภอล าลูกกา(มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธานี  เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา ไป

ขายฝากให้กบับุคคลท่านหน่ึง (ผูรั้บซ้ือฝาก) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวนเงิน 0.58 

ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาขายท่ีดินกบับุคคลท่านหน่ึงท่ีซ้ือท่ีดินแปลงเดียวกนักบัท่ี

บริษทัขายท่ีดินให้บุคคลท่านหน่ึง ตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงบุคคลท่านดงักล่าว

ไดท่ี้ดินมาโดยการไถ่อนจากขายฝากเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 26.00 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่าย ไดแ้ก่ 

ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมจ านวนเงิน 1.13 ลา้นบาท รวมมูลค่าท่ีดิน 27.13 ลา้นบาท และบริษทั

มีการประเมินราคาท่ีดินรอการพฒันา โฉนดเลขท่ี 1641 ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบึงค าพร้อย (คลองหกวาสายล่างฝ่ังใต)้ อ าเภอ

ล าลูกกา (มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธานี เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา โดยผูป้ระเมินอิสระ ตามวิธีเปรียบเทียบตามราคา

ตลาดโดยมีมูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 20.31 ลา้นบาท ตามรายงานการประเมินลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มูลค่าตามบญัชี 158.84 ลา้นบาท เพื่อเป็น

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
                                                      (      นายสันติ  ปิยะทตั      )                                                     ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

14. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์   
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ รวม 
   และเคร่ืองใชส้ านกังาน   
รำคำทุน :      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,742,951 26,403,918 15,240,816 10,238,041 54,625,726 
ซ้ือเพ่ิม 753,579 4,614,723 1,374,545 940,041 7,682,888 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,742,951) (6,768,671) (9,780,355) (8,190,204) (27,482,181) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 753,579 24,249,970 6,835,006 2,987,878 34,826,433 
ซ้ือเพ่ิม 890,261 510,343 539,460 235,422 2,175,486 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (2,517,247) (301,079) (16,601) (2,834,927) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,643,840 22,243,066 7,073,387 3,206,699 34,166,992 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 (771,608) (18,215,504) (13,260,897) (9,862,636) (42,110,645) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (159,372) (2,766,892) (808,385) (362,228) (4,096,877) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 886,132 6,451,756 9,422,533 8,156,272 24,916,693 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (44,848) (14,530,640) (4,646,749) (2,068,592) (21,290,829) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (214,722) (2,674,285) (678,268) (432,572) (4,008,847) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 2,482,313 239,624 12,782 2,734,719 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (259,570) (14,722,612) (5,094,393) (2,488,382) (22,564,957) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี :-      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,384,270 7,520,454 1,978,994 718,317 11,602,035 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 708,731 9,719,330 2,188,257 919,286 13,535,604 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,008,847 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,096,877 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ท่ียงัใชง้านอยู่จ านวน 14.52 ลา้นบาท และ 21.00 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ    (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
                                                      (      นายสันติ  ปิยะทตั      )                                                     ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ (ต่อ)  
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ยานพาหนะ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ รวม 
   และเคร่ืองใชส้ านกังาน   
รำคำทุน :      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 2,742,951 26,403,918 15,240,816 10,238,041 54,625,726 
ซ้ือเพ่ิม 753,579 4,614,723 1,374,545 940,041 7,682,888 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,742,951) (6,768,671) (9,780,355) (8,190,204) (27,482,181) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 753,579 24,249,970 6,835,006 2,987,878 34,826,433 
ซ้ือเพ่ิม 890,261   9,600 539,460 235,422 1,674,742 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (2,517,247) (301,079) (16,601) (2,834,927) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,643,840 21,742,323 7,073,387 3,206,699 33,666,249 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 (771,608) (18,215,504) (13,260,897) (9,862,636) (42,110,645) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (159,372) (2,766,892) (808,385) (362,228) (4,096,877) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 886,132 6,451,756 9,422,533 8,156,272 24,916,693 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (44,848) (14,530,640) (4,646,749) (2,068,592) (21,290,829) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (214,722) (2,663,036) (687,268) (432,572) (3,997,598) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 2,482,313 239,624 12,782 2,734,719 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 (259,570) (14,711,363) (5,094,393) (2,488,382) (22,553,708) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี :-      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,384,270 7,030,960 1,978,994 718,317 11,112,541 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 708,731 9,719,330 2,188,257 919,286 13,535,604 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,997,598 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 4,096,877 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ท่ียงัใชง้านอยู่จ านวน 14.52 ลา้นบาท และ 21.00 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรม 

ราคาทุน :  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 

ซ้ือเพ่ิม 1,070,000 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,070,000 

ซ้ือเพ่ิม 125,297 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,195,297 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (36,331) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (36,331) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (225,117) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (261,448) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :  

31 ธนัวาคม 2560 933,849 

31 ธนัวาคม 2559 1,033,669 

  

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 225,117 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 36,331 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

16. เงินมัดจ ำค่ำท่ีดิน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน - 38,500,000 

 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 12 แปลง ซ่ึงบริษทั

ดงักล่าวเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน 10 แปลง ไดแ้ก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3346, 3348, 64104, 64105, 64106, 

64107, 64108, 64109, 64110  และ  64111 ตั้ งอยู่ ต  าบ ลสาม เรือน  อ า เภอบ างป ะ อิน  (พ ระราชวัง ) จังห วัด

พระนครศรีอยุธยา รวมเน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา และบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ านวน  

2 แปลง ได้แก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3331 และ 3345 ตั้ งอยู่ต  าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน (พระราชวงั) จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา รวมเน้ือท่ี 33 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 48 ไร่2 งาน 89 ตารางวา มูลค่า 190.00 ลา้น

บาท โดยมีเง่ือนไขการช าระราคา ดงัน้ี 

- ช าระเงินในวนัท าสัญญา เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 เลขท่ีเช็ค 10007242 จ านวนเงิน 

15.00 ลา้นบาท  

- ช าระงวดท่ีสอง จ านวนเงิน 45.00 ลา้นบาท ภายในก าหนดระยะเวลา 5 เดือน นบัจากวนัท่ีเซ็นสัญญา 

- ช าระงวดท่ีสาม จ านวนเงิน 80.00 ลา้นบาท ภายในก าหนดระยะเวลา 10 เดือน นบัจากวนัท่ีเซ็นสัญญา 

- ส่วนท่ีเหลือ ผูจ้ะซ้ือตกลงจะทยอยช าระให้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 18 เดือน และเม่ือช าระเสร็จส้ินแลว้ผูข้าย

มีหนา้ท่ีจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้เข้าท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

(ฉบบัที่ 1) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- ผูจ้ะขายจะด าเนินการจดทะเบียนยกถนนทางเขา้จากถนนโรจนะ ผ่านหมู่บา้นสมหวงัทรัพยห์ม่ืนแสนมายงัท่ีดิน

ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย โดยยกให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์หรือจดทะเบียนให้ภาระจ ายอมเป็นทางสัญจร ทาง

รถว่ิง และทางสาธารณูปโภคบนถนนทางเขา้ดงักล่าวเต็มพ้ืนท่ีให้แก่ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายตามความประสงค์

ของผูจ้ะซ้ือ โดยจะด าเนินการจดทะเบียนให้แลว้เสร็จก่อนหรือพร้อมกบัการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือ

จะขายให้แก่ฝ่ายผูจ้ะซ้ือ 

- ผูจ้ะขายจะด าเนินการถมดินบนทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขายทั้งหมด ให้ไดร้ะดบัความสูงเท่ากบัระดับถนนภายใน

โครงการหมู่บา้นสมหวงัทรัพยห์ม่ืนแสน โดยจะด าเนินการให้แลว้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูจ้ะ

ขายไดรั้บช าระงวดท่ีสามจ านวนเงิน 80 ลา้นบาทแลว้ 

- การช าระเงินส่วนท่ีเหลือ ผูจ้ะซ้ือตกลงช าระแก่ผูจ้ะขายให้แล้วเสร็จ ในวนัท่ีผูจ้ะขายท าการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขาย 

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 บริษัทได้เข้าท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 

(ฉบบัที่ 2) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช าระเงิน จ านวนเงิน 2.00 ลา้นบาท 

- ขยายระยะเวลาการช าระเงินในแต่ละงวดออกไปอีกงวดละ 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช าระตามบนัทึกแนบทา้ย

ฉบบัน้ีเป็นการช าระค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวนเงิน 190.00 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 192.00 ลา้นบาท เวน้แต่ผูจ้ะ

ซ้ือจะสามารถช าระเงิน จ านวนเงิน 190.00 ล้านบาท ไดต้ามเง่ือนไขของรอบระยะเวลาสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

ภายในก าหนดระยะเวลา 18 เดือน หรือภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดคา้งต่อผูจ้ะขายอีก 

ให้ถือว่าเงินดงักล่าวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช าระค่าท่ีดินในงวดท่ีสอง 

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560 บริษัทได้เข้าท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 

(ฉบบัที่ 3) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช าระเงิน จ านวนเงิน 2.00 ลา้นบาท 

- ขยายระยะเวลาการช าระเงินในแต่ละงวดออกไปอีกงวดละ 2 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช าระตามบนัทึกแนบ

ทา้ยฉบบัน้ีเป็นการช าระค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวนเงิน 192.00 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 194.00 ลา้นบาท เวน้

แต่ผูจ้ะซ้ือจะสามารถช าระเงิน จ านวนเงิน 190.00 ลา้นบาท ไดต้ามเง่ือนไขของกรอบระยะเวลาสัญญาจะซ้ือจะขาย

ท่ีดิน ภายในก าหนดระยะเวลา 18 เดือน หรือภายในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดค้างต่อ 

ผูจ้ะขายอีก ให้ถือว่าเงินดงักล่าวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช าระค่าท่ีดินในงวดท่ีสอง 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

เม่ือวันท่ี  7 มิถุนายน  2560 บริษัทได้เข้าท าบันทึกต่อท้ายสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2559  

(ฉบบัที่ 4) โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช าระเงิน จ านวนเงิน 2.50 ลา้นบาท 

- ขยายระยะเวลาการช าระเงินงวดท่ีสองออกไปอีก 2 เดือน และขยายระยะเวลางวดอื่นออกไปอีก 2 เดือนนับจาก

วนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ยกเวน้งวดสุดทา้ยท่ีจะไม่ท าการขยายระยะเวลาออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช าระตาม

บนัทึกแนบทา้ยฉบบัน้ีเป็นการช าระค่าท่ีดินเพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวนเงิน 194.00 ลา้นบาท เวน้แต่ผูจ้ะซ้ือจะสามารถ

ช าระเงิน จ านวนเงิน 190.00 ลา้นบาท ไดต้ามเง่ือนไขของกรอบระยะเวลาสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ภายในก าหนด

ระยะเวลา 18 เดือน หรือภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดคา้งต่อผูจ้ะขายอีก ให้ถือว่าเงิน

ดงักล่าวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช าระค่าท่ีดินในงวดท่ีสอง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษทัไดจ้่ายช าระเงินมดัจ าค่าท่ีดินรวมจ านวนเงิน 54.30 ลา้นบาท จากการท่ีบริษทัได ้

ตกลงขอซ้ือขายท่ีดินบางส่วนในมูลค่าเท่ากบัเงินมดัจ าท่ีไดจ้่ายช าระแลว้ จ านวนเงิน 54.30 ลา้นบาท (4.18 ลา้นบาท 

ต่อไร่) จากสัญญาเดิมท่ีตกลงจะซ้ือจะขายท่ีดินเน้ือท่ีรวม 48 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ในราคา 190.00 ลา้นบาท (3.90 

ลา้นบาทต่อไร่) และเม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 บริษทัไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิร่วมในท่ีดินแปลงดงักล่าว โดยบนัทึกไว้

เป็นท่ีดินรอการพฒันา และในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัให้มีผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธี

ราคาตลาดของท่ีดินท่ีไดรั้บโอนดงักล่าว พบว่า มีราคาประเมินเท่ากบั 13.00 ลา้นบาท เกิดการดอ้ยค่าของท่ีดินจ านวน 

41.30 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกรับรู้ไวเ้ป็นดอ้ยค่าของที่ดินรอการพฒันาทั้งจ านวน 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 67,393 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 350,000,000 

รวม - 350,067,393 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.675 ต่อปี 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีตัว๋แลกเงินระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน อายุ 91 - 181 วนั อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.50 - 7.50 ต่อปี มีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด 350,000,000 400,000,000 

กูเ้พ่ิมระหว่างงวด - - 

จ่ายคืนระหว่างงวด - (50,000,000) 

บวก ดอกเบ้ียผิดนดัช าระ 43,658,219 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 393,658,219 350,000,000 

หกั จดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ (393,658,219) - 

สุทธิ - 350,000,000 

 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษทัไม่สามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้ของตัว๋แลกเงินระยะส้ันสถาบนัการเงิน จ านวนเงิน 

130.00 ลา้นบาท ให้กบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน และเจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดใ้ห้บริษทัเขา้ท าหนงัสือรับสภาพหน้ีกบั

เจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญัดงัน้ี 

- รวมหน้ีเงินกูท้ั้งส้ิน จ านวนเงิน 350.00 ลา้นบาท  

- อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินตน้ตามตัว๋แต่ละฉบบั 

- จ่ายช าระให้เสร็จภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2560 หากผิดนัดช าระเจา้หน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของ

จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระอยูน่บัแต่วนัท่ีผิดนดัช าระหน้ีเป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองท่ีดินรอการพฒันา จ านวน 59 โฉนด มูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 374.65 ลา้นบาทโดย

เปรียบเทียบตามราคาตลาดมีมูลค่ายุติธรรมจ านวนเงิน  474.02 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันเงินกู้ทั้งจ านวน

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ทนายความของเจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดบ้อกกล่าวทวงถามให้บริษทัช าระหน้ีและบอกกล่าว

บงัคบัจ านอง หากไม่ช าระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เจา้หน้ีขอสงวนสิทธ์ิในการคิดดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ 

15 ต่อปีของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2560 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ินอีก

ส่วนหน่ึง 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัไดเ้ขา้เจรจาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขการไม่สามารถช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน จ านวน 

350.00 ลา้นบาท และดอกเบ้ียและค่าชกัส่วนลดรวม จ านวนเงิน 5.98 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน จ านวน 350.00 ลา้นบาท 

และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560) 

รวมเป็นจ านวนเงิน 365.62 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหว่างรอค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทั้งน้ี เจา้หน้ีสถาบัน

การเงินไดย่ื้นค าคดัคา้นและค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลแพ่ง รวมถึงไดมี้การด าเนินการบงัคบัคดียึดโฉนดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้างท่ีติดค ้าประกนัหน้ีเพ่ือน ามาประกาศขายทอดตลาด และมีการปิดหมายเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2562 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 33.3 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกนั 394,475 803,580 394,475 803,580 

เจา้หน้ีการคา้ 7,418,187 6,942,599 7,418,187 6,942,599 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 25,106,414 20,008,937 20,831,284 19,984,937 

รวม 32,919,076 27,755,116 28,643,946 27,731,116 

19. หนีสิ้นผิดนัดช ำระ 

  หน่วย : บาท 

 อา้งอิง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตขุอ้ 2560 2559 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 17 393,658,219 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 85,821,354 - 

รวม  479,479,573 -  

 



- 31 - 
 

(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลอ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 79,000,000 90,000,000 

กูเ้พ่ิม - 85,000,000 

จ่ายคืน (12,000,000) (96,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 67,000,000 79,000,000 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (1,445,486) (991,412) 

หกั ค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหนา้ - (9,498) 

รวม 65,554,514 77,999,090  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนในรูปตัว๋แลกเงิน ระยะเวลา 3 เดือนและ 9 

เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 – 12.00 ต่อปี และร้อยละ 4.50 – 8.00 ต่อปี ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองสินคา้คงเหลือและท่ีดินรอการพฒันา มูลค่าตามบญัชี จ านวน 

34.03 ลา้นบาท และ 84.71 ลา้นบาท ตามล าดบั เพ่ือค ้าประกนัหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอ่ืน จ านวนเงินรวม 74.00 

ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองท่ีดินรอการพฒันา มูลค่าตามบญัชีจ านวน 10.40 ลา้นบาท เพื่อ

ค ้าประกนัหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอ่ืน จ านวนเงินรวม 14.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทัถูกเจา้หน้ีรายหน่ึงฟ้องร้องในคดีหมายเลขด าท่ี ผบ.5037/2561 เก่ียวกบัความผิดฐานผิด

สัญญาตัว๋แลกเงินเรียกค่าเสียหายและจ านอง จ านวนมูลหน้ี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ศาลมีค า

พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้ช าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 24 งวด เร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 1 สิงหาคม 

2562 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

21.  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 หน่วย : บาท 

การช าระคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน อตัราดอกเบ้ีย 2560 

 

2559 

  ลา้นบาท ร้อยละต่อปี 

ครบก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 

ช าระคืนเงินต้นตามการปลอดจ านองของท่ี ดิน 

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาขายบา้นและท่ีดิน 

209 MLR 79,000,000    79,000,000 

ครบก าหนดช าระคืนภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2561 

ช าระคืนเงินต้นตามการปลอดจ านองของท่ี ดิน 

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาขายบา้นและท่ีดิน 

126 MLR 24,400,000      24,400,000 

ครบก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560

ช าระคืนเงินต้นตามการปลอดจ านองของท่ี ดิน 

ในอตัราร้อยละ 70 ของราคาขายบา้นและท่ีดิน 

200 MLR      - 

 

 

     35,047,836 

 

 

รวม   103,400,000     138,447,836 

บวก ดอกเบ้ียผิดนดัช าระ        6,821,354      - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   110,221,354      138,447,836 

หกั  เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (24,400,000)      (114,047,836) 

หกั  เงินกูย้ืมท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ   (85,821,354)      - 

เงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี   -        24,400,000 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด     138,447,836       374,584,429 

กูเ้พ่ิมระหว่างปี  -                 - 

จ่ายคืนระหว่างปี  (35,047,836)      (236,136,593) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  103,400,000        138,447,836 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 และค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั เงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนภายใตสั้ญญา

เงินกูน้ี้ บริษทัต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้

เป็นไปตามสัญญา การด ารงสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมอย่างน้อยอตัราร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมด หรือ

เปล่ียนแปลงในอตัราส่วนโครงสร้างผูถื้อหุ้นท่ีส าคญั  เป็นตน้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงิน  

265.60 ลา้นบาท 

ปัจจุบนับริษทัไม่สามารถเจรจาขอขยายระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนเงินกูย้ืมของวงเงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 

13 มีนาคม 2560 จึงไดจ้ดัประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียผิดนดัช าระเป็นหน้ีสินท่ีผิดนดัช าระ จ านวน 85.82 ลา้นบาท และ

ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน บริษทัไดผ้ิดนดัช าระเงินกูย้ืมคงเหลือระยะยาว จ านวน 24.40 ลา้นบาท เพ่ิมรวมเป็นหน้ีเงิน

กูยื้มท่ีผิดนดัช าระทั้งส้ิน 110.22 ลา้นบาท โดยปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างเจรจาขอปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

22. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ราคาทุน 11,644,400 11,143,657 11,143,657 11,143,657 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,904,038) (2,666,291) (4,892,789) (2,666,291) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 6,740,362 8,477,366 6,250,868 8,477,366 

     

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,366,287 9,782,706 6,930,156 9,782,706 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,062,484) (1,696,081) (1,062,484) (1,696,081) 

คงเหลือ 6,303,803 8,086,625 5,867,672 8,086,625 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,440,732) (2,218,953) (2,263,052) (2,218,953) 

สุทธิ 3,863,071 5,867,672 3,604,620 5,867,672 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ2559 บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

ช าระดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,925,182 2,846,034 2,747,502 2,846,034 

ครบก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 4,441,105 6,936,672 4,182,654 6,936,672 

รวม 7,366,287 9,782,706 6,930,156 9,782,706 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

23. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,555,696 12,231,103 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั               716,180 1,118,684 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 87,299 462,626 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหว่างงวด (104,550) (316,600) 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (9,940,117) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,254,625 3,555,696 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 803,479 1,581,310 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในการค านวณผลประโยชน์พนักงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด 2.28 2.23 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 6 6 

อตัราการลาออก 2 – 12 2 – 12  
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท    

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

อตัราคิดลด  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 (269,215) (229,006) 

อตัราคิดลด  ลดลงร้อยละ 0.5 293,397 249,559 

อตัราเงินเดือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 290,976 229,289 

อตัราเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5 (269,744) (213,364) 

อตัราการหมุนเวียน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 (141,942) (104,117) 

อตัราการหมุนเวียน ลดลงร้อยละ 0.5 153,666 111,519 

แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แตไ่ดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่าง ๆ 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

24. ทุนจดทะเบียน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ราคาตาม จ านวนหุ้น จ านวนเงิน ราคาตาม จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

 มูลค่าหุ้น (หุ้น) (บาท) มูลค่าหุ้น (หุ้น) (บาท) 

ทุนจดทะเบียน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม       

• หุ้นสามญั 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 

เพ่ิมทุน - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       

• หุ้นสามญั 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 

หุ้นท่ีออกและช าระแลว้       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม       

• หุ้นสามญั 1.00 875,000,000 875,000,000 1.00 875,000,000 875,000,000 

เพ่ิมทุน - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม       

• หุ้นสามญั 1.00 875,000,000 875,000,000 1.00 875,000,000 875,000,000 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

25. ภำษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย :บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559  2560 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ 4,925,670 4,925,670 4,925,670 4,925,670 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพย ์     

เพื่อการลงทุน 1,138,000 1,138,000 - - 

ส ารองเงินสมทบกองทุนนิติบคุคลหมู่บา้น 911,566 911,566 911,566 911,566 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 335,418 335,418 335,418 335,418 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน     

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน            711,139 711,139 711,139 711,139 

รวม 8,021,793 8,021,793 6,883,793 6,883,793 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

อดc หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 259,058 13,873,948 - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี      

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว - (4,437,017) - (3,299,017) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่     

ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 259,058 9,436,931 - (3,299,017) 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (259,551,518) 97,533,093 (259,520,003) 33,310,145 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (%) 20% 20% 20% 20% 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (51,910,304) 19,510,619 (51,904,001) 6,662,029 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :     

รายจ่ายอื่นท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 2,355,573 (12,078,676) 2,217,700 (12,716,120) 

รายจ่ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี (157,081) 1,307,195 (157,081) 1,307,195 

ขาดทนุทางภาษปีีปัจจบุนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,156,065 (1,204,452) 20,156,065 (454,366) 

จ านวนภาษีของผลขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้     

      เป็นสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี 29,814,806 - 29,687,317 - 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

      ปีก่อน - 1,902,245 - 1,902,245 

รวมผลกระทบทางภาษ ี 52,161,362 (10,073,688) 51,904,001 (9,961,046) 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น     

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 259,058 9,436,931 - (3,299,017) 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (%) (0.10%) 9.68% 0% (9.90%) 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 จ านวน (ค่าใชจ้่าย)รายได ้ จ านวนสุทธิ 
 ก่อนภาษี ภาษีเงินได ้ จากภาษี 
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

9,940,117 
 

(1,988,023) 
 

7,952,094 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116  บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 

(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 168,783,542 513,655,788 168,783,542 513,655,788 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 84,144,033 61,044,420 84,144,033 61,044,420 

ขาดทนุจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 37,667,228 22,628,349 37,667,228 22,628,349 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 29,392,054 28,033,213 29,392,054 28,033,213 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 8,020,388 11,577,669 8,014,225 11,577,669 

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมโอน 14,152,254 16,272,966 14,152,254 16,272,966 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,233,965 4,133,218 4,222,715 4,133,208 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (2,388,985) (62,943,156) (1,751,541) (63,580,600) 

28. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัและกรรมการบริหาร จ านวน 270,000 บาทต่อเดือน 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรก รองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ลงมาและผู ้บ ริห ารใน ระดับ เที ยบ เท่ าราย ท่ี ส่ี ทุ กรายประกอบด้วย  เงิน เดื อน  ค่ าท่ี ป รึกษ า โบนัส  

เบ้ียประชุม บ าเหน็จ ค่าเช่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าโทรศพัท ์

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,751,677 4,266,000 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 236,701 280,481 

รวม 5,988,378 4,546,481 
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29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังาน

นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัได้

จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.42 ลา้นบาทและ 0.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 

30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

บริษทัด าเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้ ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงาน

ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึง ความเส่ียง

ด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงด้านกระแสเงินสด อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด

ผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างาน

อย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในบริษทั คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวม

เพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ และใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่อง

ส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท า

ให้เช่ือมัน่ไดว่้าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการ

กบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรมการให้สินเช่ือกบัสถาบัน

การเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 
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ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ กลุ่มบริษทั

บริหารความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินและเงิน

กูยื้มระยะยาว โดยการกูยื้มมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของตลาด 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ

สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวก

ในการกูยื้มท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุน่ใน

การระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอ  

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และบริการต ่า เน่ืองจากรายการ

ซ้ือดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญัต่อการด าเนินการธุรกิจตามปกติ 

31.2 กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ี

ถึงก าหนดภายในหน่ึงปี ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจาก

เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะส้ัน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี และเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีไม่สามารถ

หามูลค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีเกินความจ าเป็น 

31.3 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่ม

บริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของ

ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม (เท่า) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่า) 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 1.23 0.80 1.44 0.92 
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32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

32.1 สัญญำร่วมทุน 

บริษัท ได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนกับ บ ริษัท ท่ี เก่ียวข้องกันสามแห่ งเพื่ อพัฒนาโครงการอสังหาริมท รัพย์ 

ส่ีโครงการ มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2547, 1 มีนาคม 2548, 1 สิงหาคม 2548 และ23 

กุมภาพนัธ์ 2549 ตามล าดับ ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าวได้ก าหนดให้บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันเป็นผูจ้ดัหาท่ีดินให้กับ

โครงการส่วนบริษทัเป็นผูด้  าเนินการพฒันาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์และเม่ือสัญญาร่วมทุนส้ินสุดลง 

บริษทัจะตอ้งรับซ้ือท่ีดินท่ีเหลือของโครงการทั้งหมด 

ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาร่วมทุนท่ีส้ินสุดลงใน

ระหว่างงวดจ านวน 4 ฉบบัดงัน้ี 

 

วนัท่ี 

สัญญาร่วมทุน 

ฉบบัลงวนัท่ี 

วนัท่ีส้ินสุดสัญญา 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 

ขยาย

ระยะเวลา (ปี) 

วนัท่ีส้ินสุดสัญญา 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

30 กรกฎาคม 2556 1 สิงหาคม 2548 29 กรกฎาคม 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 

28 กุมภาพนัธ์ 2559 1 มีนาคม 2548 28 กุมภาพนัธ์ 2560 1.6 27 สิงหาคม 2561 

21กุมภาพนัธ์ 2557 23 กุมภาพนัธ์ 2549 21 กุมภาพนัธ์ 2560 1.6 20 สิงหาคม 2561 

30 เมษายน 2557 1 พฤษภาคม 2547 29 เมษายน 2560 1.6 31 ตุลาคม 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 บริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวทั้งสามแห่งไดต้กลงลดส่วนแบ่งลงในอตัราร้อยละ 

15 ของรายไดค้่าท่ีดินตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 

สัญญาดงักล่าว บริษทัไดมี้การขอขยายอายสัุญญามาจนถึงปี 2561 และปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถรับซ้ือท่ีดินท่ีเหลือ

ของโครงการทั้งหมดได ้โดยมี 1 สัญญา ท่ีครบก าหนดวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดมี้การบนัทึกต่อทา้ยสัญญา

ร่วมลงทุน (ฉบบัท่ี 3) เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้ขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาร่วมทุนฉบบัเดิมว่าบริษทัจะขอซ้ือ

ท่ีดินแค่บางแปลงจากสัญญาเดิม และถือว่าส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งทรัพยสิ์นอื่นอนัเป็นส่วนควบกบัท่ีดินตามสัญญาร่วม

ทุนแปลงท่ีเหลืออยูใ่หต้กเป็นของเจา้ของท่ีดินโดยท่ีบริษทัจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ส่วนสัญญาอื่น ๆ บริษทัอยู่

ระหว่างจ่ายดอกเบ้ียตามเง่ือนไขของสัญญา 

32.2 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการพ้ืนท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยอายุของ

สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 7.35 ลา้นบาท และ 

9.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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32.3 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการจา้งโฆษณากบับริษทัแห่งหน่ึง โดยอายุของ

สัญญามีระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาดงักล่าวภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน 0.60 

ลา้นบาท และ 1.95 ลา้นบาท ตามล าดบั  

32.4 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 

68.84 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือ

ค ้าประกนัเพ่ือค ้าประกนัการสร้างระบบสาธารณูปโภคจ านวนเงิน 68.24 ลา้นบาท และอื่น ๆ จ านวนเงิน 0.60 ลา้นบาท 

ค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  

33. คดีควำมฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ดงัน้ี 

33.1 คดีหมายเลขด าท่ี 1008/2547 บริษทัถูกฟ้องในคดีแพ่ง ฐานความผิดเก่ียวกบัเพิกถอนการจดทะเบียนซ้ือขายห้องชุดและ

ติดตามเอาทรัพยค์ืนโดยบริษทัแห่งหน่ึง ทุนทรัพยจ์ านวนเงิน  16.48 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2557 ศาล

ชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดคืนให้แก่ผูฟ้้อง 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบันคดีส้ินสุดแลว้ และบริษทัได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสิน จ านวนเงิน 16.48 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงินแลว้ในงวดไตรมาส 3 ปี 2560 

33.2 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ. 3116/2558 บริษทัถูกฟ้องให้ช าระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของห้องชุดตามขอ้ 1) ให้แก่นิติบุคคล

อาคารชุดแห่งหน่ึง ทุนทรัพยจ์ านวนเงิน 4.44 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้

บริษทัจ่ายช าระค่าส่วนกลางจ านวนเงิน 1.30 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จ านวน 1.21 ลา้นบาท 

นบัถดัจากวนัฟ้อง (วนัท่ี 24 มีนาคม 2558) เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระเสร็จ  

ต่อมาเม่ื อวัน ท่ี  24 มกราคม  2560 ศ าล อุทธรณ์ ได้ มี ค  าพิพ ากษายืนตามศาลชั้ น ต้น ให้ บ ริษัท จ่ ายช าระ 

ค่าส่วนกลางจ านวนเงินรวม 1.30 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นจ านวนเงิน 1.21 ล้านบาท 

ปัจจุบนัคดีส้ินสุดแลว้ และบริษทัไม่ไดป้ระมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเน่ืองจากเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ 33.1 

และไดมี้การประมาณการหน้ีสินไวใ้นหมายเหตุขอ้ดงักล่าวแลว้ 
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33.3 คดีหมายเลขด าท่ี 119/2560 ฟ้องในคดีตามตัว๋เงิน (ตัว๋แลกเงิน) กองทุนโซลาริสตราสารหน้ี ณ วนัท่ีฟ้องร้อง วนัท่ี 16 

มิถุนายน 2560  เงินตน้จ านวน 350 ลา้นบาท รวมเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งส้ิน 366 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 

2561 ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัจา่ยช าระเงินตน้รวม 350 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (นบัจากวนั

ฟ้อง วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 จนกว่าจะช าระเสร็จ) ปัจจุบนับริษทัด าเนินการย่ืนอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้  

แต่อย่างไรก็ตามกองทุนฯ (โจทก)์ ไดมี้การยื่นคดัคา้นและค าแกอุ้ทธรณ์ รวมถึงกองทุนฯ ไดมี้การด าเนินการบงัคบัคดี

ยึดท่ีดินจ านวน 59 โฉนด ของบริษทัท่ีติดค ้าประกนัหน้ีตัว๋แลกเงิน เพ่ือน ามาประกาศขายทอดตลาดและมีการปิดหมาย

เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2562   

33.4 คดีหมายเลขด าท่ี มย. 8854/2552 ถูกฟ้องในขอ้หาผิดสัญญาก่อสร้าง ขอให้ชดใชด้ว้ยจ านวนเงิน 0.85 ลา้นบาท และ

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2554 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายกฟ้อง ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างรอศาลฎีกามีค าพิพากษา 

33.5 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ. 224/2559 บริษทัถูกฟ้องในคดีเก่ียวกบัค่าเสียหายจากการก่อสร้างบา้นจากบุคคลหน่ึง ทุนทรัพย์

จ านวนเงิน 7.89 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 ศาลแพ่งไดพ้ิพากษาให้บริษทัช าระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น

เงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดบ้นัทึกรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องจากเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย จ านวนเงิน 0.56 และ 0.37 ลา้นบาท ตามล าดบั ปัจจุบนัคดีส้ินสุดแลว้ โดยเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และ

วนัท่ี 20 มิถุนายน 2561 บริษทัไดจ้่ายช าระหน้ีสินจ านวน 0.50 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 

33.6 คดีหมายเลขด าท่ี 1927/2547 หมายเลขแดงท่ี 1531/2553 ในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึงเป็นโจทกย์ื่นค าร้อง

ให้บริษทัเขา้เป็นจ าเลยร่วมในคดีใช้สิทธิติดตามเอาท่ีดินคืน จ านวน 9 โฉนด เน่ืองจากบริษทัร่วมกนัทุจริตเบียดบงั

โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของโจทก์กบับุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัในช่วงเวลาปีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

และเป็นกรรมการบริษทัโจทก์ดว้ยเช่นกนั โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องจ านวน 452 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างสืบพยาน

โจทก ์
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34. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ในปี 2561 บริษทัไดด้ าเนินการร้องทุกขก์ล่าวโทษกบักลุ่มบุคคลท่ีท าให้บริษทัเสียหายจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนปี 

2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกองบงัคบัการปราบปราม รายละเอียดดงัน้ี 

34.1 บริษัทได้ด าเนินการร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  ให้ด าเนินคดีอาญากับอดีตผู ้บ ริหารของ 

บริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีร่วมกนักระท าความผิดทุจริตยกัยอกเงินจากการขายตัว๋แลกเงินและยินยอมให้บนัทึกบญัชี

ไม่ถูกตอ้ง โดยส่งหนงัสือแจง้ร้องทุกขจ์ านวน 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 

หนงัสือร้องทุกข ์

เร่ืองท่ีร้องทุกข ์ บุคคลท่ีถูกร้องให้ด าเนินคดีอาญา 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ให้ด าเนินคดีในกรณีท่ีมีอดีตกรรมการของบริษทักระท า

ผิดอาญาด้วยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินและเปิดบัญชีเงิน

ฝากธนาคารเพ่ือน าเช็คท่ีไดจ้ากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน

ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วถอนเงินจากบัญชีเงิน

ฝากไปให้บุคคลอ่ืนทั้ งท่ีบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่าว เป็นการกระท าโดยทุจริต 

ท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย สูญเสียเงินฝากจ านวน 

394.43 ลา้นบาท 

1. นายสรรชยั   อินทรอกัษร 

2. นายกฤติภทัร (ช่ือเดิม ภทัรภพ)        

    อิทธิสัญญากร 

3. นายเทพทิวา   บุตรพรม 

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 ยื่นเร่ืองร้องทุกข์ในเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองท่ีบริษทัได้ยื่น

ร้องทุกข์ไปแลว้ตามหนังสือร้องทุกข์ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 

2561 กับบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมโดยมีข้อสงสัยว่าเป็นผู ้ให้

ความช่วยเหลือในการท าการทุจริตเพ่ิมอีก 4 ราย 

1. นายธีราสิทธ์ิ   แสงเงิน 

2. นายกิติสาร   มุขดี 

3. นางสาวจรูญลกัษณ์ (ช่ือเดิมขนิษฐา)   

    คงคาเรียน 

4. นายวีรวฒัน์   สุขวราห์ 

จากหนงัสือยื่นร้องทุกข ์2 ฉบบัขา้งตน้ บริษทัไดรั้บแจง้ผลการรับเร่ืองจากกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าไดด้ าเนินการรับเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ไวด้ าเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษท่ี 151/2561 แลว้

ตามหนงัสือแจง้ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างเขา้ให้ปากค าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการออกตัว๋แลกเงิน

ทุกฉบบั รวมถึงสรุปมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ต่อพนกังานสอบสวนพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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34.2 บริษทัไดด้ าเนินการแจง้ความร้องทุกขต์่อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทึกค าร้องต่อกองบงัคบัการปราบปราม  

ลงวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ให้ด าเนินคดีอาญาเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหารและอดีตผูบ้ริหารของบริษทัและพวก จ านวน 4 คดี 

ดงัน้ี 

คดีความท่ี  1 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการซ้ือท่ีดินจ านวน 10 โฉนด และอีก 2 โฉนด รวม

เป็น  เน้ื อ ท่ี ดิน  จ านวน  48 ไร่ 2 งาน  89 ตารางวา ต าบลสามเรือน  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ในราคา 190.00 ลา้นบาท 

คดีความท่ี  2 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันทุจริตในการสมคบกันท าสัญญาเป็นนายหน้าช้ีช่องและ

ชกัชวนให้บุคคลท าสัญญาซ้ือขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 281085, 281088 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ของบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัขาย

ให้กบับริษทั เคเจ แอสเซท จ ากดั ในราคาซ้ือขาย จ านวนเงิน 100.00 ลา้นบาท โดยมีการท าสัญญาค่า

นายหน้าในอตัราร้อยละ 5 ของราคาขาย จ านวน 2 สัญญา ซ่ึงบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั ไดรั้บช าระ

ค่าซ้ือขายท่ีดินจ านวนเงิน 83.50 ลา้นบาท  

คดีความท่ี  3 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตมีมติรับท่ีดินตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ท่ีดิน

(น.ส.3 ข) เลขท่ี 21, 61, 169, 609, 639, 691, 704 และ 706 ต าบลหนองล่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 

จ านวน 8 แปลง เน้ือท่ีรวม 120 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา มาตีใชช้ าระหน้ี ในจ านวนเงิน 61.50 ลา้นบาท 

และวันท่ี  14 มีนาคม 2559 บริษัทโดยอดีตผู ้บริหารได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิ

ครอบครองตามท่ีดินดังกล่าว แต่ปรากฏว่าท่ีดินไม่มีต าแหน่งท่ีตั้ งท่ีดินท่ีบริษัทจะเข้าไปพฒันา

โครงการได ้

คดีความท่ี   4 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 1614 ต าบลบึงค าพร้อย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ในราคา 26.00 ล้านบาท ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแปลงดังกล่าว

ออกไป อดีตผูบ้ริหารของบริษทัในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากัด ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ได้ท าการซ้ือท่ี ดินแปลงดังกล่าวคืนจากบุคคลภายนอกจ านวน 26.00  

ลา้นบาท 

โดยทั้ง 4 คดี อยูร่ะหว่างขั้นตอนการตอบรับค าร้องของกองบงัคบัการปราบปราม 
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(ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …………....……………… กรรมการตามอ านาจ 
(      นายสันติ  ปิยะทตั      )  ( พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์) 

 

34.3  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล

บงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป “ซ่ึงก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติม

กรณีเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งท่ีท างานติดต่อกนัครบย่ีสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั” ปัจจุบนั

บริษทัอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าว และจะบนัทึกผลกระทบเม่ือมีผล

บงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 
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