
 

 

 

 

 

 

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้) 

 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากดั  (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ ของบริษทั 

เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ส่วนข้าพเจ ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ 

สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นเงือนไขต่อขอ้สรุปในการให้ความเชือมนั ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.3 และ 32.4 

เรือง คดีความฟ้องร้องเกียวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษกับกลุ่มบุคคลทีทาํให้บริษทัเสียหายจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนก่อน 

ปี พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ และต่อกองบงัคบัการปราบปราม 
 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

 

 

(นายนพฤกษ ์ พษิณุวงษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7764 

 

วนัที 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 211,965,736.53       196,671,842.14       118,130,855.98       108,695,501.59       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 3,493,895.84           893,131.03              3,493,895.84           893,131.03              

ลูกหน้ีจากคดีความฟ้องร้องตัว๋สญัญาใชเ้งิน 9 -                           -                           -                           -                           

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9, 6.2 -                           -                           -                           -                           

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 10 241,612,812.01       278,789,785.58       241,612,812.01       278,789,785.58       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,271,220.00           4,285,535.00           4,271,220.00           4,285,535.00           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 274,505,631.23       274,505,631.23       274,505,631.23       274,505,631.23       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 735,849,295.61       755,145,924.98       642,014,415.06       667,169,584.43       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 31.2 31,648,768.19         31,635,026.13         31,648,768.19         31,635,026.13         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           29,999,980.00         29,999,980.00         

ท่ีดินรอการพฒันา 13 121,687,058.03       121,687,058.03       121,687,058.03       121,687,058.03       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 75,631,136.95         75,631,136.95         75,631,136.95         75,631,136.95         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 15 6,759,397.21           6,137,850.99           6,759,397.21           6,137,850.99           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 226,752.32              258,812.79              226,752.32              258,812.79              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 1,376,863.55           2,036,726.12           1,376,863.55           2,036,726.12           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,255,615.63         16,974,387.88         15,195,635.63         16,973,925.08         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 252,585,591.88       254,360,998.89       282,525,591.88       284,360,516.09       

รวมสินทรัพย์ 988,434,887.49       1,009,506,923.87    924,540,006.94       951,530,100.52       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงช่ือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19 37,685,140.37         44,646,664.88         37,645,140.37         44,566,664.88         

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,113,820.38           2,456,475.31           3,113,820.38           2,456,475.31           

หน้ีสินผิดนดัชาํระ 20 503,332,876.65       495,997,260.21       503,332,876.65       495,997,260.21       

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี-หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 1,467,602.80           2,037,193.91           1,467,602.80           2,037,193.91           

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 6.2 -                           -                           -                           6,000,000.00           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 23 13,356,185.96         16,399,444.72         13,356,185.96         16,399,444.72         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,135,253.69           27,537,571.37         1,132,853.69           27,536,371.37         

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 560,090,879.85       589,074,610.40       560,048,479.85       594,993,410.40       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 -                           125,065.27              -                           125,065.27              

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 8,228,952.77           7,779,844.01           8,228,952.77           7,779,844.01           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,943,315.30           9,855,194.80           9,943,315.30           9,855,194.80           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18,172,268.07         17,760,104.08         18,172,268.07         17,760,104.08         

รวมหนีสิ้น 578,263,147.92       606,834,714.48       578,220,747.92       612,753,514.48       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงช่ือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 2 -

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 26

    ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  4,371,014,517 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 4,371,014,517.00    4,371,014,517.00    4,371,014,517.00    4,371,014,517.00    

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั   3,613,536,044 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,613,536,044.00    3,613,536,044.00    3,613,536,044.00    3,613,536,044.00    

ส่วนเกิน(ตํ่า)กวา่มูลค่าหุน้สามญั 26 (2,364,663,159.60)   (2,364,663,159.60) (2,364,663,159.60)   (2,364,663,159.60) 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (940,995,636.81) (948,495,166.99) (1,004,848,117.36)   (1,012,390,790.34)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 410,171,739.57       402,672,209.39       346,319,259.02       338,776,586.04       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 988,434,887.49       1,009,506,923.87    924,540,006.94       951,530,100.52       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงช่ือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 3 -

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

รายไดจ้ากการขาย 81,649,966.63     11,555,634.50     81,649,966.63     11,555,634.50     

ตน้ทุนขาย (54,182,013.35) (8,586,118.25)     (54,182,013.35) (8,586,118.25)     

กาํไรขนัต้น 27,467,953.28     2,969,516.25      27,467,953.28     2,969,516.25      

รายไดอื้น :

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      1,307,180.89      -                      1,307,180.89      

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี 21 -                      18,173,797.62     -                      18,173,797.62     

รายไดอื้น 2,106,850.70      1,488,228.82      2,106,850.70      1,488,228.82      

รวมรายไดอื้น 2,106,850.70      20,969,207.33     2,106,850.70      20,969,207.33     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (5,613,062.01) (2,051,246.75)     (5,613,062.01) (2,051,246.75)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,216,788.29) (25,198,414.08)   (20,173,645.49) (25,156,622.08)   

ค่าใชจ่้ายอืน

โอนกลบัประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน 19 7,683,188.35      -                      7,683,188.35      -                      

โอนกลบั(ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน) 2,756,880.00      -                      2,756,880.00      -                      

โอนกลบั(ค่าเผือการดอ้ยค่าสินทรัพย)์ 920,160.54         -                      920,160.54         -                      

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 15,105,182.57 (3,310,937.25) 15,148,325.37 (3,269,145.25) 

ตน้ทุนทางการเงิน (7,605,652.39) (7,919,434.60)     (7,605,652.39) (8,000,149.94)     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 7,499,530.18 (11,230,371.85) 7,542,672.98 (11,269,295.19) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 -                      (7,784.67)            -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 7,499,530.18 (11,238,156.52) 7,542,672.98 (11,269,295.19) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ -                      1,489,105.26      -                      1,489,105.26      

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี -                      1,489,105.26      -                      1,489,105.26      

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,499,530.18 (9,749,051.26)     7,542,672.98 (9,780,189.93)     

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,499,530.18 (11,238,156.52) 7,542,672.98 (11,269,295.19)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

7,499,530.18 (11,238,156.52) 7,542,672.98 (11,269,295.19)

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,499,530.18 (9,749,051.26) 7,542,672.98 (9,780,189.93)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

7,499,530.18 (9,749,051.26) 7,542,672.98 (9,780,189.93)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน-ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.00                    (0.01)                   0.00                    (0.01)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)........................................................................กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอาํนาจ

                 (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ(ตาํ) รวมส่วนของ

ชําระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (874,306,911.37) 198,006,860.61 

เพมิทุนระหว่างงวด 26 582,004,839.00 (518,804,355.10) -                        -                        63,200,483.90 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                        -                        -                        (11,238,156.52) (11,238,156.52)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        1,489,105.26 1,489,105.26 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                        -                        (9,749,051.26) (9,749,051.26)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,457,004,839.00 (423,785,075.10) 102,294,491.98 (884,055,962.63) 251,458,293.25 

เพมิทุนระหว่างงวด 26 2,156,531,205.00 (1,940,878,084.50) -                        -                        215,653,120.50 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวดเก้าเดือน -                        -                        -                        (64,439,204.36) (64,439,204.36)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                        -                        (64,439,204.36) (64,439,204.36)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (948,495,166.99) 402,672,209.39 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (948,495,166.99) 402,672,209.39 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                        -                        -                        7,499,530.18 7,499,530.18 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                        -                        -                        7,499,530.18 7,499,530.18 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (940,995,636.81) 410,171,739.57 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)...............................................................กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอาํนาจ

           (    นายสันต ิ ปิยะทัต   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ(ตํา) รวมส่วนของ

ชําระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2564 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (938,098,057.80) 134,215,714.18 

เพมิทุนระหว่างงวด 26 582,004,839.00 (518,804,355.10) -                           -                           63,200,483.90 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                           -                           -                           (11,269,295.19) (11,269,295.19)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                           -                           -                           1,489,105.26 1,489,105.26 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           (9,780,189.93) (9,780,189.93)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 1,457,004,839.00 (423,785,075.10) 102,294,491.98 (947,878,247.73) 187,636,008.15 

เพมิทุนระหว่างงวด 26 2,156,531,205.00 (1,940,878,084.50) -                           -                           215,653,120.50 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเกา้เดือน -                           -                           -                           (64,512,542.61) (64,512,542.61)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           (64,512,542.61) (64,512,542.61)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (1,012,390,790.34) 338,776,586.04 

ยอดคงเหลือ ณ วันที  1 มกราคม 2565 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (1,012,390,790.34) 338,776,586.04 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                           -                           -                           7,542,672.98 7,542,672.98 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           7,542,672.98 7,542,672.98 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 3,613,536,044.00 (2,364,663,159.60) 102,294,491.98 (1,004,848,117.36) 346,319,259.02 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)...............................................................กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ)................................................................กรรมการตามอาํนาจ

(    นายสันติ  ปิยะทัต   )                  (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 7,499,530.18          (11,238,156.52)      7,542,672.98          (11,269,295.19)      

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -                         7,784.67 -                         -                         

ค่าเสือมราคา และตดัจาํหน่าย 1,380,368.02 2,275,904.53 1,380,368.02 2,275,904.53

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน(โอนกลบั) (2,756,880.00) -                         (2,756,880.00)        -                         

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสินทรัพย(์โอนกลบั) (920,160.54) -                         (920,160.54)           -                         

ค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) -                         69,103.00 -                         69,103.00

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทีดินรอการพฒันา -                         (1,307,180.89) -                         (1,307,180.89)        

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า -                         1,199,483.95          -                         1,199,483.95          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 431,739.15             1,409,643.08 431,739.15             1,409,643.08

โอนกลบัประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน (7,683,188.35)        -                         (7,683,188.35)        -                         

รายไดอื้นๆ (57,517.20)             -                         (58,000.00)             -                         

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี -                         (18,173,797.62)      -                         (18,173,797.62)      

ดอกเบียจ่ายและค่าธรรมเนียม 7,605,652.39 7,919,434.60 7,605,652.39 8,000,149.94

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงาน 5,499,543.65          (17,837,781.20) 5,542,203.65          (17,795,989.20)      

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 40,871,383.72 (13,251,807.88) 40,871,383.72        (13,251,807.88)      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (2,616,764.81)        1,396,492.66          (2,616,764.81)        1,396,492.66          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,315.00               1,150.37                 14,315.00               1,150.37                 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 721,663.84 (9,239,752.64) 761,663.84             (9,279,752.64)        

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 731,345.07 219,114.75 731,345.07             219,114.75             

หนีสินหมุนเวียนอืน (26,402,317.68)      1,501,213.89 (26,403,517.68)      1,502,413.89          

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                         (3,071,915.00) -                         (3,071,915.00)        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 88,120.50               (1,567,890.64) 88,120.50               (1,567,890.64) 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,907,289.29 (41,851,175.69) 18,988,749.29        (41,848,183.69)      

จ่ายภาษีเงินได ้ (965,061.64) (196,914.09) (905,061.64)           (196,476.98)           

รับคืนภาษีเงินได้ 2,683,351.09 -                         2,683,351.09          -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 20,625,578.74 (42,048,089.78) 20,767,038.74        (42,044,660.67)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)...............................................................กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอาํนาจ

                (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง (13,742.06)             (16,928.02)             (13,742.06)             (16,928.02)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดินรอการพฒันา -                         6,512,986.00          -                         6,512,986.00          

เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ (1,309,991.20)        (816,421.60)           (1,309,991.20)        (816,421.60)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทุน (1,323,733.26)        5,679,636.38          (1,323,733.26)        5,679,636.38          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพิมทุน -                         63,200,483.90        -                         63,200,483.90        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         (5,000,000.00)        -                         (5,000,000.00)        

เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         28,000,000.00        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (37,000,000.00)      

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน (3,050,000.00)        (1,252,608.84)        (3,050,000.00)        (1,252,608.84)        

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (694,656.38)           (1,657,006.09) (694,656.38)           (1,657,006.09)        

ดอกเบียจ่าย (263,294.71)           (5,503,942.15)        (6,263,294.71)        (5,547,652.83)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (4,007,951.09)        49,786,926.82        (10,007,951.09)      40,743,216.14        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ 15,293,894.39        13,418,473.42        9,435,354.39          4,378,191.85          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 196,671,842.14      19,344,334.57        108,695,501.59      18,958,659.43        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 211,965,736.53      32,762,807.99        118,130,855.98      23,336,851.28        

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)...............................................................กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอาํนาจ

                (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



1.   ข้อมูลทัวไป

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย

ทอียูจ่ดทะเบียนของบริษทั ตงัอยูเ่ลขที 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชนัที 19  หอ้งเลขที  1903  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  

บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายสนัติ ปิยะทตั คิดเป็นร้อยละ 19.62

2.   หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิและนําเสนองบการเงนิ

2.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ

             งบการเงินนีจดัทาํขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา

วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวชิาชีพบญัชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ลงวนัที 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เรือง การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2560   โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั

จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  2562   เรือง   กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน 

(ฉบบัที 3) พ.ศ. 2562

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเวน้รายการทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   ทผีา่นมาจนถึงปัจจุบนัมีผลกระทบตอ่

หลายธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ้่ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยดุชะงกัการผลิต 

การดาํเนินงานทล่ีาชา้ขึน เป็นตน้

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ ซึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสด ฝ่ายบริหารของกิจการมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการ

เงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอยา่งต่อเนือง  โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ

และดุลยพินิจในประเดน็ต่างๆ เมือสถานการณ์มีการเปลียนแปลง

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2565  มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึนเพอืใหม้ีเนือหาเท่าเทยีมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ    โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรน

ในทางปฏิบตัิหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  

1 มกราคม 2566

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบัซึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  1 มกราคม 2566   มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึนเพอืใหม้ีเนือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการดาํเนินการและพิจารณาผลกระทบทีอาจมีต่อ

งบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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 3. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม

ก. ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั ซึงบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยแห่งหนึงคือบริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั (ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) หลงัจากไดต้ดัยอด

คงเหลือและรายการระหวา่งกนัแลว้ โดยบริษทัไดน้าํบริษทัยอ่ยเขา้มาจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีมีอาํนาจควบคุม

ข. การตดับญัชีรายการระหวา่งบริษทัในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กบัส่วนของผูถื้อหุน้โดยถือหลกัการตดับญัชีเป็น

เงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้รายอืน แสดงเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ค. งบการเงินรวมนีจดัทาํขนึ    โดยมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั  เค.ซี. 

พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เท่านนั การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพือวตัถุประสงคอื์น อาจมีขอ้จาํกดั

ดา้นลกัษณะธุรกิจทีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ทีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

ง. งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงิน

บริษทัยอ่ยซึงบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน)  เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทั

ยอ่ยดงันี

ชือบริษทั 2565 2564

บริษทัยอ่ยทถืีอหุน้โดยบริษทัโดยตรง

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั 99.99 99.99

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือบริษทัเปิดรับหรือมสิีทธิในผลตอบแทน 

ผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนนั ทาํใหเ้กิดผลกระทบตอ่จาํนวน

เงินผลตอบแทนของบริษทังบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการ

ควบคุมสินสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เมอืบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนนั กาํไรหรือขาดทุนที

เกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่ห้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ประเภทธุรกิจของบริษทั (ร้อยละ)

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
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สดัส่วนการถือหุน้



4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 

ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.2 เครืองมือทางการเงนิ

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ

เฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ

ลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ย

ราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

4.2.1  การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า

           สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายตุิธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนัน

           สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร หรือขาดทุน   หรือผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน

           หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

4.2.2  การตดัรายการของเครืองมือทางการเงิน

           สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง   หรือไดม้ีการโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั   รวมถึงไดม้ีการโอนความเสียงและ

ผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือ

ไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั  

           กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือไดม้ีการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของหนีสินนนัแลว้มกีารยกเลิก

ภาระผกูพนันนัหรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั  ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมีอยูใ่ห้เป็นหนีสิน

ใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั   ซึงมีขอ้กาํหนดทแีตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่

อยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่   โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่า

ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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4.2.3  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

           กลุ่มบริษทั ใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีการคา้และ

สินทรัพยท์เีกิดจากสญัญา   ดงันนั  ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน   กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลง

ของความเสียงทางดา้นเครดิต      แต่จะรับรู้ค่าเผอืผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุ

ของลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสญัญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 

ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

           ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจาก

เหตุการณ์ปฏิบตัิผดิสญัญาทีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงินทีคาดไว ้ในทางกลบั

กนัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนใน 12 เดือน ขา้งหนา้แสดงถึงสดัส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

จะเกิดตลอดอายทุีคาดวา่จะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผดิสญัญาของเครืองมือทางการเงินทีมีความเป็นไปไดว้า่จะ

เกิดขึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัทีรายงาน

4.2.4  การหกักลบของเครืองมือทางการเงิน

           สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต็่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกิจการมีความ

ตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

4.3 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขายแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ (ถา้ม)ี

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนทีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนงานก่อสร้าง ดอกเบียจ่ายที

บนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง

บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้ม)ี ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขายเป็นทีดินทีกรมบงัคบัคดีบงัคบัขายทอดตลาด แสดงมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่า

สุทธิทีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

- 5 -

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



4.5 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้มืทีกูม้าโดยทวัไปและทีกูม้าเป็นการเฉพาะทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของทีดินและ

การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท์ีเขา้เงือนไข   ตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพย ์  หกัดว้ยรายได้

จากการลงทุนทีเกิดจากการนาํเงินกูย้มืทีกูม้าโดยเฉพาะ   การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยสิ์นสุดลงเมอื

การดาํเนินการทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท์ีเขา้เงือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย

ไดเ้สร็จสินลง 

ตน้ทุนการกูย้มือืน ๆ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเกิดขึน 

4.6  เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทุน บริษทัจะพิจารณามลูค่า

ของเงินลงทุนหากมีขอ้บ่งชีวา่เงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า

4.7 ทีดนิรอการพัฒนา

ทดิีนรอการพฒันาเป็นทีดินของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยที์บริษทัยงัไม่ไดข้อใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรและ

จะพฒันาต่อไปในอนาคต หรือขอจดัสรรแลว้แต่ยงัไม่ไดม้ีระยะเวลาทีแน่นอนในการพฒันา หรือเป็นโครงการทีหยดุชะงกั

เป็นระยะเวลานาน ทีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิมขนึของมูลค่าของ

สินทรัพย ์ วดัมูลค่าเริมแรกดว้ยราคาโดยรวมตน้ทุนในการทาํรายการและวดัมูลค่าภายหลงั การรับรู้รายการดว้ยวธีิ

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ และค่าเสือมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้ม)ี ค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี

อาคารสาํนกังานขาย บา้นตวัอยา่ง 2 ปี (อายกุารใชง้านคงเหลือตามแผนการขาย)

ยานพาหนะ 5 ปี

เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 5 ปี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตงัและก่อสร้าง

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนอืนทีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน  แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี โดยจะตดัจาํหน่ายตามวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านดงันี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 ปี

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตนทีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบไดแ้น่นอน  แสดงในราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บง่ชีของการดอ้ยค่า

เกิดขึนหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์นัหรือหน่วยสินทรัพยท์ี

ก่อใหเ้กิดเงินสดทีมีสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณานนัรวมอยูโ่ดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสดนนั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที

การคาํนวณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน

- มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิด

เงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์นั แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่

- ในการประเมินมลูค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย์

จะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดทีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดท้ีสะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทมีีตอ่สินทรัพย์

- สินทรัพยท์ไีม่ก่อใหเ้กิดเงินสดซึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอื์น ๆ จะพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท์ีก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัมีความเกียวขอ้งดว้ย

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ใช่ค่าความนิยมทีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ทใีชใ้นการกาํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปลียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครังล่าสุด

แลว้ เพียงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีทีควรเป็น (สุทธิจากค่าเสือมราคา

สะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม) เสมือนหนึงไมเ่คยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์นัมาก่อน

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที

4.12 เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืนแสดงดว้ยราคาทุน

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.13 สัญญาเช่า

      ณ วนัเริมตน้สญัญาเช่า บริษทัฯจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญา 

จะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต็่อเมือสญัญานนัมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีระบุได้

สาํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

บริษทัฯ ใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา  เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน

และสญัญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทสีญัญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน)  บริษทัฯ บนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง และหนีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ผูเ้ช่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้  ณ  วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล  โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสม

ค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้ม)ี ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย 

จาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใด ๆ

ทจ่ีายชาํระ  ณ  วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสญัญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ  ค่าเสือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์  โดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกวา่ ดงัต่อไปนี 

อาคารชุด-สาํนกังาน 3 ปี

หนีสินตามสญัญาเช่า

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หนีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้ง

จ่ายตามสญัญาเช่า  คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทั หลงัจาก

วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะเพิมขนึโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสญัญาเช่า 

และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะ

ถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่

สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าทีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล หรือ

สญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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4.14 ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน

- ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินที

บริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที

บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ

- โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัถือวา่

เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน

บริษทัคาํนวณภาระผกูพนัในหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนั

ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

4.15 ประมาณการหนสิีน

บริษทัจะรับรู้ประมาณการหนีสินเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออก

ของทรัพยากรเพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนทีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชือถือ   รายจ่ายทีจะไดรั้บ

ชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมือมีความเสมือนแน่นอนวา่หลงัจากทีจ่ายชาํระภาระผกูพนัแลว้  บริษทัน่าจะ

ไดรั้บรายจ่ายนนัคืน แต่ไม่เกินจาํนวนประมาณการหนีสินทีเกียวขอ้ง

4.16 การรับรู้รายได้

- รายไดจ้ากการขายทีดินและบา้นพร้อมทดิีน

รายไดจ้ากการขายสินคา้ (ทดิีนและบา้นพร้อมทดิีน) รับรู้เมือบริษทัไดป้ฏิบตัิตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาและ

โอนอาํนาจการควบคุมของสินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ โดยบริษทัไม่เกียวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมทีดินและบา้น

พร้อมทีดินทีขายไปแลว้ทงัทางตรงและทางออ้ม    รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามสญัญาหลงัหักส่วนลดและ

ค่าส่งเสริมการขายต่าง ๆ และตน้ทุนอืนทีเกิดขึน เนืองมาจากรายการนนั สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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ในกรณีทีมีการขายสินคา้พร้อมการใหบ้ริการ องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตามสดัส่วนใหก้บัสินคา้ทีส่งมอบ

และภาระทีตอ้งปฎิบตัิในการใหบ้ริการทีรวมอยูใ่นสญัญาโดยใหม้ีความสมัพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้

หรือบริการทแีตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา

- ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญา

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหนา้ทีจ่ายเพือใหไ้ดม้าซึงสญัญาททีาํกบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอยา่ง

เป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสญัญา   และจะบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่สิงตอบแทนทีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนทีเกียวขอ้ง

- รายไดอื้น

รายไดอื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.17 ต้นทุนขายทีดนิและบ้านพร้อมทีดนิ

ในการคาํนวณตน้ทุนขายทีดินและบา้นพร้อมทดิีน บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทงัหมดทีคาดวา่จะ

เกิดขึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทนุทีเกิดขึนจริงดว้ย) ใหก้บัทดิีนและบา้นพร้อมทดิีนทีขายไดต้ามเกณฑพ์นืทีทขีายและ

จาํนวนแปลงทีขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามการรับรู้รายได้

4.18 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

- ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายภาษอีากร

- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทตีอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทใีชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน

เท่าทมีีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชวัคราวทใีชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.19 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัที

บริษทัอาจตอ้งออกเพอืแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดม้ีการแปลงเป็นหุน้สามญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า

4.20 การวดัมูลค่ายตุิธรรม

มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผูอื้น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทั

ใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม    ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมลูค่า

ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ์และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสงัเกตไดท้ีเกียวขอ้ง

กบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสุด

ลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่งออก

เป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่า

ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในเรืองทมีีความไม่แน่นอนเสมอ    การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงใน

งบการเงินและตอ่ขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการ

ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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ประมาณการต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ในการคาํนวณตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัตอ้งประมาณการตน้ทนุทงัหมดทีจะใชใ้นการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย ์  ซึงประกอบดว้ย ตน้ทุนทีดิน ตน้ทุนการปรับปรุงทีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการดาํเนินการอืนทีเกียวขอ้ง และตน้ทุนการกูย้มืเพือใชใ้นการก่อสร้าง โครงการฝ่ายบริหารได้

ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ 

หรือเมือตน้ทุนทเีกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระสาํคญั

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และทีดนิรอการพัฒนา

กลุ่มบริษทัพิจารณาการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  และ

ทดิีนรอการพฒันา    เมือพบวา่โครงการมีมูลค่ายตุิธรรมลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่า

ของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และทีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าสุทธิทีคาดวา่

จะไดรั้บคืน อยา่งไรกต็าม ความมีสาระสาํคญัและการปรับลดมูลค่าดงักล่าวขึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง

ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและ

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทักาํหนดอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือก

ในการขยายอายสุญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกนนั  และระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน

การยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือ

ทจีะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  โดยพิจารณาขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํใหเ้กิด

สิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนนั      ภายหลงัจากวนัทีสญัญาเช่ามีผล    กลุ่มบริษทัจะ

ประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมีนยัสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม    และส่งผลต่อความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก

เงนิสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามทีกฎหมายกาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการ

ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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6. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั

สินทรัพย ์ หนีสิน  รายได ้ ตน้ทุน และคา่ใชจ่้าย ส่วนหนึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัหรือสามารถควบคุมบริษทัทงัทางตรง

และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั

6.1 ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นดงันี

ลาํดบั

1. บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ เงินกูย้มืระยะสัน อตัราดอกเบียร้อยละ 0.46 - 3.00 ตอ่ปี

โดยตรง

2. คุณกฤติภทัร   อิทธิสัญญากร บุคคลทีเกียวขอ้งกนัใน ลูกหนีเรืองการยกัยอกเงินใน มูลหนีตามคดีความฟ้องร้อง

ปี 2564 และปี 2565 ไมเ่ป็น    ตวัแลกเงิน

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั

3. บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั     

   จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนักบับริษทั คา่เบียประกนัภยั ราคาเป็นไปตามราคาตลาด

6.2 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบแสดงฐานะการเงินกบักิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชือบริษทั 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

       ลูกหนีบุคคลทีเกยีวข้องกนั

ลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                        330,507,794.68 -                        329,232,906.68 

(หกั) คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                        (330,507,794.68) -                        (329,232,906.68)

รวมลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัสุทธิ -                        -                        -                        -                        

       ลูกหนีหมุนเวยีนอืน

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 72,408.64              9,577.53                72,408.64              9,577.53                

รวม 72,408.64              9,577.53                72,408.64              9,577.53                

       เงนิกู้ ยืมระยะสันและดอกเบยีค้างจ่ายจากบริษทัย่อย

บริษทั โมเดร์ิน สตรีท จํากดั 

เงินกูย้มืระยะสัน -                        -                        -                        -                        

ดอกเบียคา้งจ่าย -                        -                        -                        6,000,000.00 

รวม -                        -                        -                        6,000,000.00 

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….................................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสันติ  ปิยะทตั    )              (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลกัษณะความสัมพนัธ์บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา



6.3 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กบักิจการทีเกียวขอ้งกบั

บริษทั เป็นดงันี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชือบริษทั 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายบริหาร

     บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 18,909.40              6,158.90                18,909.40              6,158.90                

รวม 18,909.40              6,158.90                18,909.40              6,158.90                

ดอกเบยีจ่าย

     บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั -                        -                        -                        80,715.34

รวม -                        -                        -                        80,715.34              

6.4 คา่ตอบแทนกรรมการ

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที  31  มีนาคม  2565  และ  2564  บริษทัมีคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

ผลประโยชน์ระยะสัน 3,618,795.00         3,808,730.00         

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 283,304.62            274,605.81            

รวม 3,902,099.62         4,083,335.81         

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….................................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสันติ  ปิยะทตั    )              (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



7.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดงันี

หน่วย : บาท

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

เงินสด 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00               

เงินฝากกระแสรายวนั 59,829,966.88 28,727,775.41 59,828,966.88 28,726,775.41          

เงินฝากออมทรัพย์ 151,535,537.45 167,343,834.53 57,701,656.90 79,368,493.98          

เงินฝากประจาํ 220,232.20              220,232.20 220,232.20              220,232.20               

รวม 211,965,736.53 196,671,842.14 118,130,855.98 108,695,501.59

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.125 ถึง ร้อยละ 0.60 ตอ่ปี

(2564 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.60 ตอ่ปี)

7.2 การเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

รายการกระทบยอดหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ตารางดา้นล่างนีแสดงการเปลียนแปลงของหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซึงรวมทงัการเปลียนแปลงทีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ณ วนัที 31

มกราคม 2565 จดัหาเงิน ดอกเบียจ่าย มีนาคม 2565

ดอกเบียคา้งจ่าย                       146.00 (0.27)                           7.60                        153.33

หนีสินผิดนดัชาํระ                       350.00                              -                                -                          350.00

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน                         16.40 (3.05)                              -                            13.35

หนีสินตามสัญญาเช่า                           2.16 (0.69)                              -                              1.47

                      514.56 (4.01)                           7.60                        518.15

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

              (     นายสันติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงที

ไมใ่ช่เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย หนีสินตามสัญญา ณ วนัที 31

มกราคม 2564 จดัหาเงิน เช่าสุทธิ มีนาคม 2564

ดอกเบียคา้งจ่าย                  139.42 (5.50)                           7.92                              -                          141.84

หนีสินผิดนดัชาํระ                  350.00                               -                                -                                -                          350.00

เงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ                      5.00 (5.00)                              -                                -                                  -   

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน                    27.60 (1.25)                              -                                -                            26.35

หนีสินตามสัญญาเช่า                    10.96 (1.66)                              -   (5.96)                            3.34

                 532.98 (13.41)                           7.92 (5.96)                        521.53

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย หนีสินตามสัญญา ณ วนัที 31

มกราคม 2565 จดัหาเงิน เช่าสุทธิ มีนาคม 2565

ดอกเบียคา้งจ่าย                  151.99 (6.26) 7.60                                                      -   153.33                      

หนีสินผิดนดัชาํระ                  350.00                               -   -                                                        -   350.00                      

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน                    16.40 (3.05) -                                                        -   13.35                        

หนีสินตามสัญญาเช่า                      2.16 (0.69) -                           -                           1.47                          

                 520.55 (10.00)                           7.60 -                                                  518.15

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย หนีสินตามสัญญา ณ วนัที 31

มกราคม 2564 จดัหาเงิน เช่าสุทธิ มีนาคม 2564

ดอกเบียคา้งจ่าย                  146.10 (5.55) 8.00                                                      -   148.55                      

หนีสินผิดนดัชาํระ                  350.00                               -   -                                                        -   350.00                      

เงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ                      5.00 (5.00) -                                                        -   -                            

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัยอ่ย                    87.00 (9.00) -                                                        -   78.00                        

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน                    27.60 (1.25) -                                                        -   26.35                        

หนีสินตามสัญญาเช่า                    10.96 (1.66)                              -   (5.96) 3.34                          

                 626.66 (22.46)                           8.00 (5.96)                        606.24

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

              (     นายสันติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

การเปลียนแปลงทีไมใ่ช่เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงทีไมใ่ช่เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

การเปลียนแปลงทีไมใ่ช่เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวยีนอืน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ลูกหนีการคา้

ลูกหนีการคา้                              -   2,756,880.00            

หกั คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน                              -   (2,756,880.00)

รวมลูกหนีการคา้                              -                                  -   

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,106,879.19           787,570.38               

เงินทดรองจ่าย 275,000.00              -                            

อืน ๆ 112,016.65              105,560.65               

รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน 3,493,895.84           893,131.03               

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 3,493,895.84           893,131.03               

9. ลูกหนีจากคดคีวามฟ้องร้องตัวสัญญาใช้เงนิ/ลูกหนีบุคคลทีเกยีวข้องกนั

หน่วย : บาท

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

ลูกหนีจากคดีความฟ้องร้องตวัสัญญาใชเ้งิน 330,507,794.68       -                           329,232,906.68       -                            

ลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 6.2 -                           330,507,794.68       -                           329,232,906.68        

หกั คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต

      ทีคาดวา่จะเกิดขึน (330,507,794.68) (330,507,794.68) (329,232,906.68) (329,232,906.68) 

รวม -                           -                           -                           -                            

ในไตรมาสที 1 ปี 2565  บริษทัไดจ้ดัประเภทลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัเป็นลูกหนีจากคดีความฟ้องร้องตวัสญัญาใชเ้งิน เนืองจาก

สดัส่วนของลูกหนีดงักล่าวลดลงตาํกวา่ร้อยละ 10  จึงไม่ถือวา่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญที่จะตอ้งถูกกาํหนดวา่เป็นรายการทีเกียวขอ้งกนั

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

              (     นายสันติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  ลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัก่อนหกัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่

จะเกิดขึน  จาํนวนเงิน  329.23  ลา้นบาท    เกิดจากการทีอดีตกรรมการของบริษทั  2  ท่าน  ทีเคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   ณ   ขณะนนั  

ไดน้าํเงินทีไดรั้บจากการออกและเสนอขายตวัแลกเงิน  ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครังที  8/2558  เมือวนัที 4 กนัยายน 2558  

จาํนวนเงิน 394.42 ลา้นบาท โดยไดมี้การโอนเงินออกจากบญัชีธนาคารของบริษทัไปยงับญัชีธนาคารของบุคคลหนึง จาํนวนเงิน 393.14 

ลา้นบาทและไดม้ีการถอนเงินสดออกจากบญัชีธนาคารของบริษทั จาํนวนเงิน 1.28 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 394.42 ลา้นบาท 

โดยเงินดงักล่าวบริษทัไดรั้บคืนจากกรรมการบางส่วนในปี  2559   จาํนวน 64.68 ลา้นบาท   คงเหลือจนถึงปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่ไดรั้บคืน 

จาํนวน 329.23 ลา้นบาท  และในปี 2560  บริษทัไดย้นืฟ้องอดีตกรรมการบริหารของบริษทัทงั  2 ท่าน และบุคคลอืน 1 ราย  เพอืเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากการนาํเงินทีไดรั้บจากการออกและเสนอขายตวัแลกเงินระยะสนัไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์     ตามมติทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัโดยบริษทัไดฟ้้องเรียกร้องค่าเสียหายและดอกเบีย  จาํนวนเงิน  514.41  ลา้นบาท  ต่อมาเมือวนัที  21 มีนาคม 2562   ศาลชนัตน้ได้

พิพากษาให้อดีตกรรมการบริหารทงั 2 ท่าน  และบุคคลอืน 1 ราย   ร่วมกนัชาํระเงินตน้   ดอกเบียและค่าเสียหาย จาํนวนเงินรวม 414.48 

ลา้นบาท  พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี  นบัจากวนัฟ้อง  (วนัที 5  เมษายน  2560)   โดยบริษทัยนือุทธรณ์ในส่วนค่าเสียหายทีศาล

เห็นวา่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง และศาลมีคาํสังรับอุทธรณ์ไวพิ้จารณาแลว้ 

เมือวนัที  10  มกราคม 2563   บริษทัไดน้าํเจา้พนกังานบงัคบัคดีสาํนกังานคดีกรุงเทพมหานครดาํเนินการบงัคบัคดียดึทรัพย์

ของจาํเลยที  2    (นายกฤติภทัร  หรือภทัรภพ  อิทธิสญัญากร)   คือหุ้นสามญัของบริษทั  เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี  จาํกดั  (มหาชน)   ซึง

นายกฤติภทัรเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ จาํนวน  105.20  ลา้นหุ้น  (หุ้นทงัหมดติดจาํนาํมีเจา้หนีบุริมสิทธิทุกหุ้น)   เพอืนาํออกประกาศ

ขายทอดตลาดนาํเงินมาชาํระหนีตามคาํพิพากษาให้แก่บริษทั   อนึงในส่วนจาํเลยที 1   และจาํเลยที 3   อยูร่ะหวา่งการสืบทรัพยสิ์น

ของจาํเลย เพอืดาํเนินการบงัคบัคดีต่อไป

เมือวนัที 17 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดย้นืคาํแถลงขอให้เจา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึทรัพยสิ์นของจาํเลยที 2 เพมิเติม คือ 

หุ้นสามญัของบริษทั  เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี  จาํกดั  (มหาชน)  จาํนวน  197  ลา้นหุ้น   โดยมีชือ  นายกฤติภทัร   (เดิมชือ  นายภทัรภพ) 

อิทธิสญัญากร จาํเลยที 2 เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ (หุ้นทงัหมดติดจาํนาํมีเจา้หนีบุริมสิทธิทุกหุ้น)  เพอืนาํออกประกาศขายทอดตลาด

นาํเงินมาชาํระหนีตามคาํพิพากษาให้แก่บริษทั

เมือวนัที 15 ตุลาคม 2563   ศาลอุทธรณ์มีคาํพพิากษาให้อดีตกรรมการบริหารทงั  2  ท่าน  ร่วมกนัชาํระเงิน 427.51 ลา้นบาท

พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินตน้นบัถดัจากวนัทีฟ้อง (5 เมษายน 2560)  เป็นตน้ไป จนกวา่จะชาํระเสร็จ นอกจากนี

แกใ้ห้เป็นตามคาํพิพากษาศาลชนัตน้ ค่าฤชาธรรมเนียม ชนัอุทธรณ์ให้เป็นพบั บริษทัและอดีตกรรมการยืนฎีกา โดยบริษทัไดย้นืฎีกา

เฉพาะประเด็นค่าเสียหายทีศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉยัให้ จาํนวน 42.89 ลา้นบาท  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนั จาํนวนเงิน 

1.27 ลา้นบาท เป็นการเรียกร้องค่าความเสียหายจากกรรมการบริษทั 2 ท่าน ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครังที 12/2559

เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2559   ทีไดอ้นุมติัให้เขา้ซือทีดิน  ทาํให้บริษทัยอ่ยมีภาระค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ  จาํนวนเงิน 

1.27 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม  บริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหนีจากลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว    จึงไดพิ้จารณาตงัค่าเผอื

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน แลว้ทงัจาํนวน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดีอาญา

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ทีดินและค่าพฒันาทีดิน 620,802,972.71 617,076,722.71

งานระหวา่งก่อสร้าง

     - งานสาธารณูปโภค 245,802,416.00 243,010,591.09

     - สร้างบา้นเพอืขาย 1,355,396,914.57 1,346,158,373.47

ค่าใชจ่้ายเกียวขอ้งกบัโครงการ 161,810,880.81 160,710,861.89

ดอกเบียรอตดัจ่าย 149,468,378.96 149,468,378.96

รวม 2,533,281,563.05 2,516,424,928.12

หกั ตน้ทุนขายสะสม (2,044,829,584.11) (1,990,795,975.61) 

488,451,978.94 525,628,952.51

หกั  โอนออกไปทีดินรอการพฒันา (138,676,725.22) (138,676,725.22) 

       โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (105,235,367.04) (105,235,367.04) 

รวมราคาทุนสุทธิ 244,539,886.68 281,716,860.25

หกั  ค่าเผือการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย (2,927,074.67) (2,927,074.67) 

สุทธิ 241,612,812.01 278,789,785.58

มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย

   ทีจาํนองเพอืคาํประกนัหนีสิน 26,399,059.72 21,935,554.22

ในไตรมาส1 ปี 2564 ไดมี้การจดัประเภทปิดบญัชีตน้ทุนโครงการร่วมทนุกบัผลขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุน

ทีเคยรับรู้ผลขาดทุนไวใ้นปีก่อนๆ เนืองจากไดมี้การสินสุดสญัญาร่วมทุนแลว้

เมือวนัที 13 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดช้าํระเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืนเสร็จสินแลว้ภายในกาํหนดตามเงือนไข

ประนีประนอมยอมความ และเมือวนัที 14 กรกฎาคม 2564 บริษทัดาํเนินการไถ่ถอนและโอนเปลียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธิ

ในหลกัประกนัของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย รวมจาํนวน 10 แปลง มูลค่าตามบญัชี จาํนวน 40.01 ลา้นบาท 

ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 23

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

      (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม และ



11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 370,299,259.07       374,743,031.29       

ลดลง (โอนขายทอดตลาด) -                          (4,443,772.22) 

รวม ราคาทุน 370,299,259.07       370,299,259.07       

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (95,793,627.84) (95,793,627.84) 

สุทธิ 274,505,631.23       274,505,631.23       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย เป็นทีดินรอการพฒันา จาํนวน 57 แปลงทีไดถู้กบงัคบัขายตามคาํสงัศาล จากการ

ผิดนดัชาํระหนีเจา้หนีตวัสญัญาใชเ้งิน   ตามหมายเหตุ 20    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขายทอดตลาดโดยมีบางแปลงมีผูจ้องซือแลว้ และ

บางแปลงไดเ้ลยกาํหนดนดัขายทอดตลาดแลว้แต่ยงัขายไมไ่ด ้ ดงันี

ทีดิน จาํนวน ราคาทุน ราคาทุนที

แปลง ทีมีการ อยูใ่นกระบวนการ สูงกวา่ราคา

จองซือแลว้ ขายทอดตลาด บงัคบัขาย

กลุ่ม 1 55 291,466,367.25 -                          196,543,780.00       (94,922,587.25)

กลุ่ม 2 1 3,819,440.59 2,948,400.00           -                          (871,040.59)

กลุ่ม 3 1 75,013,451.23 -                          380,765,000.00       -                          

57 370,299,259.07 2,948,400.00           577,308,780.00       (95,793,627.84)

ในเดือนธนัวาคม 2564 บริษทัไดมี้การโอนกรรมสิทธิทีดิน 2 แปลง ให้แก่ผูป้ระมูลซือจากการขายทอดตลาด แต่ปัจจุบนัเงิน

ค่าขาย จาํนวน 4.06 ลา้นบาท อยูที่กรมบงัคบัคดี และอยูร่ะหวา่งเจา้พนกังานบงัคบัคดีนาํจ่ายเงินแก่เจา้หนีตามคาํพิพากษา

ทีดินกลุ่มที 2 จาํนวน 1 แปลง ทีมีผูช้นะประมูลซือสินทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดแต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิซือขายระหวา่งกนั 

เนืองจากมีผูป้ระมูลรายอืนยนืคาํร้องขอเพกิถอนการขายทอดตลาด  ฉบบัลงวนัที 21 เมษายน 2563 วา่การขายทอดตลาดไม่ไดใ้ห้ผูร้้อง

เขา้ถึงการเสนอซือ   ต่อมาเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564 ศาลฎีกา มีคาํสงัยกคาํร้องขออนุญาตฎีกาของผูร้้อง ส่งผลให้คดีสินสุดลงแลว้

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งรอโอนกรรมสิทธิแก่ผูช้นะประมูลซือตามขบวนการขายทอดตลาด

ณ วนัที  31  มีนาคม  2565  และวนัที  31  ธนัวาคม  2564   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายทงัจาํนวนเป็นหลกัทรัพย์

คาํประกนัหนีสินผิดนดัชาํระ ตามหมายเหตุ 20

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

      (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

ราคาบงัคบัขาย

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม และ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ



12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ทุนเรียก สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

ชาํระแลว้ (ร้อยละ)

30,000,000.00         99.99                      29,999,980.00         

13. ทีดนิรอการพฒันา

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ทีดินรอการพฒันา ตน้งวด 162,987,058.03       168,192,863.14       

ลดลง -                          (5,205,805.11) 

รวม ราคาทุน 162,987,058.03       162,987,058.03       

หกั ค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (41,300,000.00) (41,300,000.00) 

สุทธิ 121,687,058.03       121,687,058.03       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายทีดินจาํนวน 2 แปลง มูลค่าขาย 7.00 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม

การโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่านายหนา้รวม 0.49 ลา้นบาท คงเหลือกาํไรจากการขายทีดินรอการพฒันา จาํนวน 1.31 ลา้นบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีทีดิน จาํนวน 1 แปลง ราคาทุน 54.30 ลา้นบาท ตาํกวา่มูลค่ายติุธรรม

ทีมีการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด จาํนวน 41.30 ลา้นบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินรอการพฒันารวมจาํนวน 10 แปลง มูลค่า

ตามบญัชี 24.65 ลา้นบาทเพือเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัการจ่ายชาํระหนีตวัแลกเงินระยะสนับุคคลอืน หมายเหตุ 23

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

      (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม และ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564

ชือบริษทั



14. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ทีดินและ ทีดินและ

ส่วนปรับปรุงทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 137,131,136.95 137,131,136.95

จาํหน่าย -                          -                          

รวมราคาทุน 137,131,136.95 137,131,136.95

(หกั) ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (61,500,000.00) (61,500,000.00)

มูลค่าตามบญัชี 75,631,136.95 75,631,136.95

มูลค่ายติุธรรม 84,727,000.00 84,727,000.00

  

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

      (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม และ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ



15. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

ส่วนปรบัปรุง บา้นตวัอยา่งและ ยานพาหนะ เครืองตกแต่งและ คอมพวิเตอร์ งานระหวา่งทาํ รวม

อาคารเช่า สาํนกังานขาย เครืองใชส้าํนกังาน

ราคาทุน :

ณ วนัท ี 1 มกราคม 2564 3,301,142.91        -                       21,085,551.44      7,716,245.52        3,533,176.12        78,900.00             35,715,015.99      

โอนจดัประเภทใหม่-สุทธิ -                       3,023,785.54        -                       -                       -                       -                       3,023,785.54        

เพมิขนึ 390,281.50           -                       263,220.01           382,825.02           186,847.40           -                       1,223,173.93        

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (791,391.30) -                       (1,700,000.00) -                       -                       -                       (2,491,391.30) 

โอนออกเป็นสินทรัพย์ 78,900.00             -                       -                       -                       -                       (78,900.00) -                       

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 2,978,933.11        3,023,785.54        19,648,771.45      8,099,070.54        3,720,023.52        -                       37,470,584.16      

เพมิขนึ -                       -                       897,180.00           275,514.30           137,296.90           -                       1,309,991.20        

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

โอนออกเป็นสินทรัพย์ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 2,978,933.11        3,023,785.54        20,545,951.45      8,374,584.84        3,857,320.42        -                       38,780,575.36      

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัท ี 1 มกราคม 2564 (1,312,447.03) -                       (20,090,786.16) (6,167,586.15) (2,939,086.91) -                       (30,509,906.25) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (660,776.41) (1,017,083.81) (445,816.33) (678,675.37) (403,581.47) -                       (3,205,933.39) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 683,107.47           -                       1,699,999.00        -                       -                       -                       2,383,106.47        

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 (1,290,115.97) (1,017,083.81) (18,836,603.49) (6,846,261.52) (3,342,668.38) -                       (31,332,733.17) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (155,021.83) (254,270.97) (69,784.25) (126,661.41) (82,706.52) -                       (688,444.98) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 (1,445,137.80) (1,271,354.78) (18,906,387.74) (6,972,922.93) (3,425,374.90) -                       (32,021,178.15) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 1,533,795.31        1,752,430.76        1,639,563.71        1,401,661.91        431,945.52           -                       6,759,397.21        

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 1,688,817.14        2,006,701.73        812,167.96           1,252,809.02        377,355.14           -                       6,137,850.99        

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 688,444.98           

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 642,528.22           

      ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรซึงหกัค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้ทียงัใชง้านอยูจ่าํนวน  27.23  ลา้นบาท และจาํนวน  27.03 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั

(ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ

                (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

หน่วย : บาท

ค่าลิขสิทธิโปรแกรม งานระหวา่งทาํ รวม

ราคาทุน 

ณ วนัที  1 มกราคม 2564 1,672,249.50          -                          1,672,249.50          

เพิมขนึ 14,873.00               214,000.00             228,873.00             

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,687,122.50          214,000.00             1,901,122.50          

เพิมขนึ -                          -                          -                          

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 1,687,122.50          214,000.00             1,901,122.50          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที  1 มกราคม 2564 (1,319,390.56) -                          (1,319,390.56) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (322,919.15) -                          (322,919.15) 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (1,642,309.71) -                          (1,642,309.71) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (32,060.47) -                          (32,060.47) 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (1,674,370.18) -                          (1,674,370.18) 

มูลค่าสุทธทิางบัญชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 12,752.32               214,000.00             226,752.32             

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 44,812.79               214,000.00             258,812.79             

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 32,060.47               

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 91,732.98               

(ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ

                (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

         (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

- 24 -



17. สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เช่าอาคาร

ราคาทุน 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 15,168,538.47        

เพิมขนึ 950,032.05             

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          

ยกเลิกสญัญา (10,839,670.05)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 5,278,900.47          

เพิมขนึ -                          

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 5,278,900.47          

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (4,802,038.66)

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (3,521,231.04)

ค่าเสือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          

ยกเลิกสญัญา 5,081,095.35          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (3,242,174.35)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (659,862.57) 

ค่าเสือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                          

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (3,902,036.92)

มูลค่าสุทธทิางบัญชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 1,376,863.55

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 2,036,726.12          

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 659,862.57             

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 1,541,643.33          

(ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …............................................. กรรมการตามอาํนาจ

                (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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18. ภาษเีงินได้

ณ  วนัที  31  มีนาคม  2565  และวนัที  31  ธนัวาคม  2564   กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีผลแตกต่างชวัคราว

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  และขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้  อยา่งไรก็ตาม   กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจากบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอตอ่การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี

หน่วย : บาท

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

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั -                       7,784.67              -                       -                       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                       -                       -                       -                       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้แสดงอยู่

       ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ -                       7,784.67              -                       -                       

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งันี

หน่วย : บาท

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

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,499,530.18 (11,230,371.85) 7,542,672.98 (11,269,295.19)

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

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,499,906.04 (2,246,074.37) 1,508,534.60 (2,253,859.04)

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

       รายจ่ายอืนทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 33,922.72 143,976.28 33,922.72 143,976.28

       รายจ่ายทีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 35,206.05 245,434.86 35,109.49 245,434.86

       รายไดอื้นทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี (773,208.11) -                       (773,208.11) -                       

       รายไดที้ตอ้งรับรู้ภาษีเพิมเติม 1,251,195.93 46,539.60 1,251,195.93 46,539.60

       ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็น

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (2,150,994.56) 2,450,120.21       (2,159,526.56) 2,450,120.21       

       จาํนวนภาษีของผลขาดทุนทียงัไม่รับรู้

              เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 103,971.93 (632,211.91) 103,971.93 (632,211.91) 

รวมผลกระทบทางภาษี (1,499,906.04) 2,253,859.04 (1,508,534.60) 2,253,859.04

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น

       งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ -                       7,784.67 -                       -                       

อตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริง (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

- 26 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน

หน่วย : บาท

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

เจา้หนีการคา้ 30,246,243.26      37,987,535.88      30,246,243.26      37,987,535.88      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,438,897.11        6,659,129.00        7,398,897.11        6,579,129.00        

รวม 37,685,140.37      44,646,664.88      37,645,140.37      44,566,664.88      

ในปีก่อนๆ บริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาร่วมทุน จาํนวน 3 โครงการ ทีบริษทัลงทุนในงานก่อสร้าง ส่วนผูร่้วมทุน

ลงทุนในทีดิน เพือพฒันาบา้นขาย และไดสิ้นสุดการร่วมพฒันาและโอนขายหมดแลว้ในปีก่อนๆ โดยบริษทัไดมี้การประมาณ

การค่าซ่อมงานก่อสร้างไวใ้นงบการเงิน  เพือใชจ่้ายงานซ่อมภายหลงัการโอนขายโดยแสดงรวมไวใ้นเจา้หนีการคา้  แต่ต่อมา

ในปี 2563 บริษทัไดมี้การฟ้องร้องผูร่้วมทุน เรียกใหช้าํระหนีจากสญัญาร่วมทุนทีผูร่้วมทุนคา้งจ่ายแก่บริษทั เป็นจาํนวน 4.48 

ลา้นบาท และต่อมาในวนัที 10 มีนาคม 2565 ในขนัตอนการไกล่เกลียของศาล บริษทักบัผูร่้วมทุนไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงโดย

มีการชาํระหนีคืนบริษทัทงัจาํนวน และบนัทึกว่าบรรดาขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัผูร่้วมทุนนนัสินสุดลง ไม่มีหนีตอ้งชาํระ

และต่างฝ่ายต่างไม่มีหนา้ที หรือภาระผูกพนัใดๆ  ต่อกนัอีกต่อไป  บริษทัจึงไดโ้อนกลบัหนีสินประมาณการค่าซ่อมโครงการ

ร่วมทุนทีคงเหลืออยู ่ณ วนัทีตามหนงัสือขอ้ตกลงทงัจาํนวนรวม 7.68 ลา้นบาท  เนืองจากผูร่้วมทุนเป็นผูข้อจดัสรรโครงการ

ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันนัเมือยกเลิกภาระผูกพนัทงัหมดตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมทุนบริษทัจึงไดโ้อนกลบัหนีสินดงักล่าว

20. หนีสินผิดนัดชําระ

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ตวัแลกเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 503,332,876.65    495,997,260.21    

รวม หนีสินผิดนดัชาํระ 503,332,876.65    495,997,260.21    

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

                (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



เป็นหนีสินจากการผิดนดัชาํระตวัแลกเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1 แห่ง โดยในระหว่างงวด มียอดเคลือนไหว ดงันี

ยกมา เพมิขึน ลดลง คงเหลือ

       เงินตน้ 350,000,000.00    -                        -                        350,000,000.00    

       ดอกเบียคา้งจ่าย 145,997,260.21    7,335,616.44        -                        153,332,876.65    

       รวม 495,997,260.21    7,335,616.44        -                        503,332,876.65    

20.1 หนีสินผิดนดัสถาบนัการเงิน 1 แห่ง เป็นหนีตวัแลกเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงิน อาย ุ91 - 181 วนั อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 4.50 - 7.50 ต่อปี โดยเมือวนัที 20 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่สามารถจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของตวัแลกเงินระยะสนั

สถาบนัการเงินได ้ และในปี 2560  บริษทัไดถู้กเจา้หนีดงักล่าวดาํเนินคดีฟ้องร้องใหช้าํระคืนหนี พร้อมดอกเบียคา้งจ่าย

โดยมีผลของคดี ดงันี 

       เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2561 ศาลชนัตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัชาํระหนีตวัแลกเงินระยะสนั จาํนวน 350.00  ลา้นบาท

และดอกเบียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจาํนวนเงินตามตวัแลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง (วนัที 16 มิถุนายน 2560) รวม

เป็นจาํนวนเงิน 365.62 ลา้นบาท รวมถึงไดมี้การดาํเนินการบงัคบัคดียดึโฉนดทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีติดคาํประกนัหนี

เพอืนาํมาประกาศขายทอดตลาด โดยสาํนกังานบงัคบัคดีกรุงเทพมหานคร 3 ปิดหมายยดึเมือวนัที 24 ธนัวาคม 2561 และ

สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมุทรปราการปิดหมายยดึเมือวนัที 25 ธนัวาคม 2561

       เมือวนัที 25 กนัยายน 2562  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นว่า  ใหบ้ริษทัชาํระหนีตวัแลกเงินระยะสนั จาํนวน 350.00

ลา้นบาท และดอกเบียผิดนดัในอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปีของจาํนวนเงินตามตวัแลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป

(วนัที 11 เมษายน 2560) จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน  ค่าฤชาธรรมเนียมชนัอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั นอกจากทีแกใ้หเ้ป็นไปตาม

คาํพิพากษาศาลชนัตน้

       เมือวนัที  30  พฤศจิกายน 2564  ศาลฎีกาพิพากษายนืตามทีศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับลดไวใ้นอตัราดอกเบียผิดนดั

ร้อยละ 8.50 ต่อปี ตามทีศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับลดไว ้ส่วนประเด็นอืนไม่อนุญาตใหฎี้กา 

       ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างสาํนกังานบงัคบัคดีกรุงเทพมหานคร 3 และสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมุทรปราการยดึทีดิน

ทีเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั        ประกาศขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซือทีดินบางส่วนแลว้ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ  

ขอ้ 11 และขอ้ 32.1

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ         (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

- 28 -

                (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



21. หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี

       เมอืวนัที  29  มีนาคม  2564   ไดม้ีการทาํบนัทึกเพิมเติมตอ่ทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยใหช้าํระหนี

อีกจาํนวน  5  ลา้นบาท  ภายในวนัที  31  มีนาคม  2564   และเมือชาํระหนีครบถว้นแลว้ธนาคารจะยกหนีส่วนทเีหลือ

รวมทงัยกเลิกวงเงินกู ้และดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัทงัหมดคืนแก่บริษทั บริษทัสามารถปฏิบตัิตามเงือนไข ดงันี

หน่วย : บาท

หนีคงเหลือทีตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไข 23,173,797.62         

หกั จ่ายชาํระ วนัที 31 มีนาคม 2564 (5,000,000.00) 

หกั รับรู้กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี (18,173,797.62) 

หนีคงเหลือ -                          

       เมอืวนัที 31 มีนาคม 2564  บริษทัไดช้าํระดอกเบียผดินดัจาํนวน 5 ลา้นบาท เสร็จสินแลว้ภายในกาํหนดตามเงือนไข

ทาํใหธ้นาคารยกหนีส่วนทเีหลือจาํนวน 18.17 ลา้นบาท  ให้แก่บริษทัและเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัดาํเนินการ

โอนเปลียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธิในหลกัประกนัทงัหมดแลว้

22. หนีสินตามสัญญาเช่า

รายละเอียดเกียวกบัสินทรัพยท์เีช่าตามสญัญาเช่า มีดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  อาคาร 5,278,900.47 5,278,900.47           

หกั ค่าเสือมสะสม (3,902,036.92) (3,242,174.35) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 1,376,863.55 2,036,726.12

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่า และการเคลือนไหวสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 แสดงดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,162,259.18           10,969,336.65         

เพิมขนึ -                          950,032.05              

ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า -                          (5,965,491.64) 

จ่ายชาํระ (694,656.38) (3,791,617.88) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,467,602.80 2,162,259.18           

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................ กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทจีะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่า ดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ภายใน 1 ปี 1,496,526.60           2,091,279.36           

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -                          126,318.00              

   รวม 1,496,526.60           2,217,597.36           

หกั ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (28,923.80) (55,338.18) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่า 1,467,602.80           2,162,259.18           

หนีสินตามสญัญาเช่าไม่รวมดอกเบียจ่ายในอนาคต มีดงันี

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่า 1,467,602.80           2,162,259.18           

หกั ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,467,602.80) (2,037,193.91) 

หนีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ -                          125,065.27              

       ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที

31 มีนาคม 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 659,862.57              1,557,327.63           

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีแสดงอยูใ่น

 - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ -                          45,764.17                

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสญัญาเช่า 26,414.38                157,803.23              

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 178,875.35              232,703.78              

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................ กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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23. เงนิกู้ยืมระยะสันจากบุคคลอืน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 16,450,000.00         27,649,878.08         

กูเ้พิม -                          -                          

จ่ายคืน (3,050,000.00) (11,199,878.08) 

ยอดคงเหลือ ปลายงวด 13,400,000.00 16,450,000.00

หกั ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้ (43,814.04) (50,555.28) 

รวม 13,356,185.96         16,399,444.72         

        ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืนในรูปตวัแลกเงิน 

ระยะเวลา  1  เดือน อตัราดอกเบียร้อยละ 6.00 - 7.00 ต่อปี

        ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เพือขายและทีดินรอการพฒันา  มูลค่าตามบญัชี  จาํนวน  51.04  ลา้นบาท  และ 46.58  ลา้นบาท  ตามลาํดบั  เพือคาํประกนัหนี

ตวัแลกเงินระยะสนับุคคลอืนจาํนวนเงินรวม  13.40 ลา้นบาท และ 16.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................ กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

- 31 -



24. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัที 1 มกราคม 7,779,844.01 9,662,573.00 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 412,104.21 1,573,532.33 

       ตน้ทุนดอกเบีย 37,004.55 117,998.59 

       ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง -                         (2,085,154.65) 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

       (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         (1,489,105.26)

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งงวด -                         -                         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,228,952.77 7,779,844.01 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงรวมในรายการ

ดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

ตน้ทุนขาย -                         16,421.13               

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 37,470.93               34,977.09

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 394,268.22             1,358,244.86          

รวม 431,739.15             1,409,643.08          

ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีการเลิกจา้งพนกังานและจ่ายเงินจา้งออกตามกฎหมายแรงงาน จาํนวน 3.07 ลา้นบาท เมือมีการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่  จึงมีหนีสินลดลงเป็นจาํนวน 2.08 ลา้นบาทสุทธิ เป็นรายจ่ายในงวดเมือเลิกจา้ง 0.99 ลา้นบาท

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )           (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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ผล(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564

            ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  -                         (1,603,818.21) 

            ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -                         114,712.95             

-                         (1,489,105.26) 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชใ้นการคาํนวณผลประโยชน์พนกังาน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564  มีดงันี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 1.90 1.90

อตัราการขึนเงินเดือน 4.50 4.50

อตัราการลาออก 0 – 25 0 – 25

25. สํารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทนุสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”)  

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

26. ทุนเรือนหุ้น

26.1 มติอนุมติัทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

เมือวนัที 12 ตุลาคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิเกียวกบัทุนดงันี

1.  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 843.00 ลา้นบาท (จาก 2,300.00 ลา้นบาท เป็น 1,457.00 ลา้นบาท) โดยการตดัหุ้นสามญั

    ทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน  842.96  ลา้นหุ้น  มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง

    พาณิชย ์เมือวนัที 29 ตุลาคม 2564

2.  เพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 2,914.00  ลา้นบาท  (จาก 1,457.00  ลา้นบาท  เป็น 4,371.00 ลา้นบาท)  มูลค่าทีตราไว้

    หุ้นละ 1.00 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนไม่เกิน 2,914.00 ลา้นหุ้น เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น

    ในอตัราส่วน  1 หุ้นสามญัเดิมต่อ  2   หุ้นสามญัเพมิทุน  ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.10  บาท   โดยผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ

    หุ้นสามญัเพิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนไดต้ามทีเสนอ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 2 พฤศจิกายน 

    2564 และจดทะเบียนทุนทีชาํระแลว้เป็นเงิน 3,613.54 ลา้นบาท เมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2564

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )           (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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26.2 รายการกระทบยอดจาํนวนหุ้นสามญั

จาํนวนทุนชาํระแลว้และส่วนเกิน(ตาํ)กวา่มูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ มีการเปลียนแปลงดงันี

จาํนวนหุ้น ทุนทีชาํระแลว้ ส่วนเกิน (ตาํ) กวา่

(บาท) มูลค่าหุ้นสามญั (บาท)

หุ้นสามญัทีออกและชาํระแลว้

ณ วนัตน้งวด 875,000,000.00 875,000,000.00 95,019,280.00        

เพมิทุนจากการรับชาํระค่าหุ้น 2,738,536,044.00 278,853,604.40 (2,459,682,439.60) 

ณ วนัสินงวด 3,613,536,044.00 1,153,853,604.40 (2,364,663,159.60) 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี

หน่วย : บาท

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

การเปลียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 37,176,973.57      (13,251,807.88) 37,176,973.57        (13,251,807.88) 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 16,856,634.93      21,056,982.67 16,856,634.93        21,056,982.67

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการ

       พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย -                       69,103.00             -                         69,103.00

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 10,068,440.69      12,462,081.94      10,068,440.69        12,462,081.94        

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 2,520,984.94        1,572,840.25        2,520,984.94          1,572,840.25          

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน 3,092,077.07        478,406.50           3,092,077.07          478,406.50             

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,380,368.02        2,275,904.53        1,380,368.02          2,275,904.53          

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )           (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลียงชีพ  พ.ศ. 2530 โดยบริษทั

และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั 

สาํหรับงวดสามเดือน  สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2565 และ 2564  บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน   เป็นจาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท  และ

0.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั

29. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัดาํเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว  คือ  ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย   และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย  ดงันนั  รายได ้  กาํไรและสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวกบัส่วนงานธุรกิจและ

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีกล่าวไว้

30. เครืองมือทางการเงนิ

30.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเสียงทางการเงนิ

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ิดตามและจดัการความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

ผา่นรายงานความเสียงภายใน ซึงจะวเิคราะห์ความเสียงตามระดบัและขนาดของความเสียง ความเสียงเหล่านีรวมถึงความเสียง

ดา้นตลาด (ตลอดจนความเสียงจากอตัราดอกเบีย) ความเสียงดา้นเครดิต และความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

30.2 ความเสียงด้านตลาด

ความเสียงจากอตัราดอกเบีย

      ความเสียงจากอตัราดอกเบียนีเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคต ซึงจะส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั แต่อยา่งไรกต็าม เนืองจากบริษทัไม่มีสินทรัพย ์ซึงมีดอกเบียเป็นสาระ

สาํคญัรวมถึงมีเงินกูย้มืเป็นอตัราดอกเบียคงทเีป็นส่วนใหญ่   ดงันนั    บริษทัจึงไม่มีความเสียงจากค่าผนัผวนของอตัรา

ดอกเบียดงักล่าว

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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      ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีสาระสาํคญั สามารถจดัประเภทอตัราดอกเบียและสามารถแยก

ตามวนัที  ครบกาํหนดสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ดงันี

อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 151.75    -             -            55.09        206.84     0.125 - 0.60

       เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 31.65      -             -            -            31.65      0.50

       รวม 183.40    -             -            55.09        238.49    

หนสิีนทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 503.33    -             -            -            503.33    8.50

       หนีสินตามสญัญาเช่า 1.47        -             -            -            1.47        5.25 - 5.775

       เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน 13.36      -             -            -            13.36      6.00 - 7.00

       รวม 518.16    -             -            -            518.16    

อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57.92      -             -            55.08        113.00     0.125 - 0.60

       เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 31.65      -             -            -            31.65      0.50

       รวม 89.57      -             -            55.08        144.65    

หนสิีนทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 503.33    -             -            -            503.33    8.50

       หนีสินตามสญัญาเช่า 1.47        -             -            -            1.47        5.25 - 5.775

       เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน 13.36      -             -            -            13.36      6.00 - 7.00

       รวม 518.16    -             -            -            518.16    

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …................................................ กรรมการตามอาํนาจ

        (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )           (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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อตัราดอกเบียคงที อตัรา

ดอกเบีย

ลอยตวั

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย
รวมมากกวา่ 1 

ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

อตัราดอกเบียคงที อตัรา

ดอกเบีย

ลอยตวั

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย
รวมมากกวา่ 1 

ปี ถึง 5 ปี



30.3 ความเสียงด้านเครดิต

      กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ คือ ความเสียงทีกบัลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทั

ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด ซึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีนโยบายทีกาํหนดไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากการให้

สินเชือ โดยการไม่โอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์ขายใหก้บัลูกคา้จนกว่าจะไดรั้บชาํระมูลค่าตามสญัญาทงัหมด

      กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ   เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวน

มากราย ซึงรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดที้รับเป็นเงินสด โดยรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด กลุ่มบริษทั

ไดเ้ลือกทีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินทีมีคุณภาพและมีความน่าเชือถือสูง

30.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง

      กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดทีลดลง บริษทัมี

แผนการแกไ้ขโดยการเพิมทุนจดทะเบียน

      รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 ซึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสญัญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

หนีสินทางการเงิน

       เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน                  37.69 -                    37.69 

       หนีสินผิดนดัชาํระ 503.33 -                    503.33 

       หนีสินตามสญัญาเช่า 1.47 -                    1.47 

       เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 13.36 -                    13.36 

       รวม 555.85 -                    555.85 

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง

 5 ปี รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

มากกว่า 1 ปี

ถึง 5 ปี

หนีสินทางการเงิน

       เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน                    37.65 -                      37.65 

       หนีสินผิดนดัชาํระ 503.33 -                      503.33 

       หนีสินตามสญัญาเช่า 1.47 -                      1.47 

       เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 13.36 -                      13.36 

       รวม 555.81 -                      555.81 

30.5 มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน

          เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน  ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

          ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม 

โดยแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม ดงันี 

หน่วย : บาท

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน -                      84,727,000.00    -                      84,727,000.00    

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน -                      84,727,000.00    -                      84,727,000.00    

          ในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายตุิธรรมของ

เครืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564

ภายใน 1 ปี รวม

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



30.6 การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่ม

บริษทัเพอืสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต์่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพือลดตน้ทุนของเงินทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุน สรุปไดด้งันี

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

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน 1.46                    1.51                    1.73                    1.81                    

31. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน

31.1 ภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาบริการ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่า, บริการและทีปรึกษา 

ซึงบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายตามสญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6.27 ลา้นบาท และ 7.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั

31.2 หนังสือคําประกันธนาคาร

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  และวนัที 31 ธนัวาคม 2564   บริษทัมีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทั  

ซึงคาํประกนัโดยเงินฝากประจาํทีมีภาระคาํประกนั ดงันี

หน่วย : ล้านบาท

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการสร้างระบบสาธารณูปโภค 31.18                  31.18                  

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.20                    0.20                    

รวม 31.38                  31.38                  

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม (เท่า) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่า)



32. คดคีวามฟ้องร้อง

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ดงันี

32.1 คดีหมายเลขดาํที มย.  119/2560  คดีหมายเลขแดงที มย. 191/2561  ฟ้องในคดีตามตวัเงิน  (ตวัแลกเงิน)  กองทุนโซลาริส

ตราสารหนี  ณ วนัทฟ้ีองร้อง วนัท ี16 มิถุนายน 2560  เงินตน้จาํนวน 350 ลา้นบาท  รวมเงินตน้และดอกเบียทงัสิน  366 ลา้นบาท 

ต่อมาเมอืวนัที 26 กรกฎาคม 2561  ศาลชนัตน้ไดม้ีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัจ่ายชาํระเงินตน้รวม 350  ลา้นบาท  อตัราดอกเบียร้อยละ 

15 ต่อปี (นบัจากวนัฟ้อง วนัท ี16 มิถุนายน 2560 จนกวา่จะชาํระเสร็จ)

ต่อมาเมอืวนัที  25  กนัยายน 2562  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นวา่  ใหบ้ริษทัชาํระหนีตวัแลกเงินระยะสนั  จาํนวน 350.00

ลา้นบาท   และดอกเบียผดินดัในอตัราร้อยละ  8.5  ต่อปี  ของจาํนวนเงินตามตวัแลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผดินดัเป็นตน้ไป  (วนัที

11 เมษายน 2560)  จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน ค่าฤชาธรรมเนียมชนัอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั  นอกจากทีแกใ้หเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาศาล

ชนัตน้ ทงันีฝ่ายโจทกแ์ละบริษทัยนืฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกครังหนึง ต่อมา เมอืวนัที 30 พฤศจิกายน

2564 ศาลฎีกามีคาํพิพากษายนืตามทีศาลอุทธรณ์ปรับลดไวใ้นอตัราดอกเบียผดินดัร้อยละ 8.50 ต่อปี  ส่วนประเดน็อืนไม่อนุญาต

ใหฎี้กา นอกจากนีโจทกไ์ดด้าํเนินการบงัคบัคดี นาํเจา้พนกังานบงัคบัคดียดึทีดินของบริษทัประกาศขายทอดตลาด  และมีผูป้ระมูล

ซือทดิีนบางส่วนแลว้ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11

32.2 คดีหมายเลขดาํที 1927/2547  หมายเลขแดงที 1531/2553 ในวนัท ี 6 สิงหาคม 2561  บริษทัแห่งหนึงเป็นโจทกย์นืคาํร้องให้

บริษทัเขา้เป็นจาํเลยร่วมในคดีใชสิ้ทธิติดตามเอาทีดินคืน  จาํนวน  9  โฉนด     เนืองจากบริษทัร่วมกนัทุจริตเบียดบงัโอนกรรมสิทธิ

ในทีดินของโจทกก์บับคุคลหนึง     ซึงเป็นกรรมการของบริษทัในช่วงเวลาปีทีมีการโอนกรรมสิทธิทดิีน   และเป็นกรรมการบริษทั

โจทกด์ว้ยเช่นกนั โดยมีทุนทรัพยท์ีฟ้อง จาํนวน  452 ลา้นบาท  เมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2562 ศาลชนัตน้พิพากษายกฟ้อง เนืองจาก

คาํฟ้องไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ต่อมาโจทกไ์ดย้นือุทธรณ์และเมือวนัที 26 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดย้นืคาํแกอุ้ทธรณ์ ซึงศาลแพ่งไดม้ีคาํสงัรับคาํแกอุ้ทธรณ์

ของบริษทัแลว้  และเมือวนัที 26 มกราคม 2564   ศาลชนัตน้อ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึงพิพากษายกคาํสงัศาลชนัตน้ทีใหเ้พิกถอน

กระบวนการพิจารณาและศาลอุทธรณ์สังใหด้าํเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป 

วนัที 23 เมษายน 2564 บริษทัยนืฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในส่วนกลบัคาํพิพากษาศาลชนัตน้ในเรืองอาํนาจ

ฟ้องโจทก ์   ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา    และทีศาลอุทธรณ์มีคาํสงัใหม้ีการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนนั

เมอืวนัที  8  ตุลาคม  2564  ศาลชนัตน้มีคาํสงัใหง้ดการพิจารณาคดีไวเ้ป็นการชวัคราว   เพือรอฟังคาํพิพากษาศาลฎีกาก่อน   เมือมี

คาํพิพากษาศาลฎีกาแลว้จึงจะยกคดีขึนพิจารณาตอ่ไป

อยา่งไรก็ตามฝ่ายกฎหมายเห็นวา่  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการซือขายทดิีนพิพาทอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ และเชือวา่ผลของ

คดีในชนัศาลฎีกาจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….............................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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32.3 บริษทัไดด้าํเนินการร้องทุกขต์่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ     ใหด้าํเนินคดีอาญากบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัและผูเ้กียวขอ้ง 

กรณีร่วมกนักระทาํความผดิทุจริตยกัยอกเงินจากการขายตวัแลกเงินและยนิยอมใหบ้นัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยส่งหนงัสือแจง้ร้องทุกข์

จาํนวน 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงันี

วนัที 5 มีนาคม 2561 ใหด้าํเนินคดีในกรณีทีมีอดีตกรรมการของบริษทักระทาํ 1. นายสรรชยั   อินทรอกัษร

ผดิอาญาดว้ยการออกตวัสญัญาใชเ้งินและเปิดบญัชีเงิน 2. นายกฤติภทัร       

ฝากธนาคารเพือนาํเช็คทีไดจ้ากการออกตวัสญัญาใชเ้งิน  (ชือเดิม ภทัรภพ) อิทธิสญัญากร

ฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารแลว้ถอนเงินจากบญัชีเงิน 3. นายเทพทิวา   บุตรพรม

ฝากไปใหบุ้คคลอืนทงัทบีุคคลดงักล่าวไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะไดรั้บเงินดงักล่าว เป็นการกระทาํโดยทุจริต 

ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย สูญเสียเงินฝากจาํนวน 

394.43 ลา้นบาท

วนัที 11 ตุลาคม 2561 ยนืเรืองร้องทุกขใ์นเรืองเดียวกนักบัเรืองทบีริษทัไดย้นื 1. นายธีราสิทธิ   แสงเงิน

ร้องทุกขไ์ปแลว้ตามหนงัสือร้องทุกขล์งวนัที 5 มีนาคม 2. นายกิติสาร   มุขดี

2561 กบับุคคลอืนเพมิเติมโดยมีขอ้สงสยัวา่เป็นผูใ้ห้ 3. นางสาวจรูญลกัษณ์   

ความช่วยเหลือในการทาํการทุจริตเพิมอีก 4 ราย     (ชือเดิมขนิษฐา) คงคาเรียน

4. นายวรีวฒัน์   สุขวราห์

จากหนงัสือยนืร้องทุกข ์2   ฉบบัขา้งตน้  บริษทัไดรั้บแจง้ผลการรับเรืองจากกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ วา่ไดด้าํเนินการรับเรืองดงักล่าวขา้งตน้ไวด้าํเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที 151/2561 แลว้ตามหนงัสือ

แจง้ลงวนัท ี15 พฤศจิกายน 2561 

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564  กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนงัสือแจง้มายงับริษทัวา่ ไดท้าํการสอบสวนและรวบรวมพยาน

หลกัฐานในคดีพิเศษดงักล่าวเสร็จสินแลว้ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสังฟ้องผูต้อ้งหาทงั  7  ราย   และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดส่้งตวัผูต้อ้งหาจาํนวน 6 รายพร้อมสาํนวนการสอบสวนคดีพิเศษดงักล่าว ใหพ้นกังานอยัการสาํนกังาน

คดีพิเศษพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนผูต้อ้งหารายนายเทพทิวา บุตรพรม ออกหมายจบั ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของพนกังานอยัการ

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….............................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

บุคคลทีถูกร้องใหด้าํเนินคดีอาญา
หนงัสือร้องทุกข์
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วนัที
เรืองทร้ีองทุกข์



32.4 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้ความร้องทกุขต์่อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทึกคาํร้องต่อกองบงัคบัการปราบปราม 

ลงวนัท ี28 ธนัวาคม 2561 ใหด้าํเนินการคดีอาญากบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทักบัพวก ดงันี

คดีความที 1 คดีทอีดีตผูบ้ริหารกบัพวกร่วมกนัทุจริตในการซือทดิีนจาํนวน 10 โฉนด และอีก 2 โฉนด

รวมเป็น  เนือทดิีน  จาํนวน 48 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา  ตาํบลสามเรือน  อาํเภอบางปะอิน  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ในราคา 190.00 ลา้นบาท

คดีความที  2 คดีทอีดีตผูบ้ริหารกบัพวกร่วมกนัทุจริตในการสมคบกนัทาํสญัญาเป็นนายหนา้ชีช่องและ

ชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาซือขายทดิีน โฉนดเลขที 281085, 281088 ตาํบลแพรกษาใหม่ อาํเภอ

เมอืงสมทุรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ  ของบริษทั  โมเดิร์น สตรีท จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัขายใหก้บับริษทั  เคเจ  แอสเซท  จาํกดั  ในราคาซือขาย จาํนวนเงิน  100.00  ลา้นบาท 

โดยมีการทาํสญัญาค่านายหนา้ในอตัราร้อยละ 5 ของราคาขาย จาํนวน 2 สญัญา ซึงบริษทั โมเดิร์น 

สตรีท จาํกดั ไดรั้บชาํระค่าซือขายทดิีนจาํนวนเงิน 83.50 ลา้นบาท 

ต่อมาไดถ้อนคาํร้องทุกขใ์นคดีนีเหตุผลเพราะวา่จะตอ้งติดตามพยานเอกสารทีสาํคญับางประการ  

ทยีงัไม่ไดม้า แต่บริษทัยงัคงสงวนสิทธิทจีะดาํเนินคดีตามกฎหมาย ไวใ้นชนันี และหากเมือบริษทั

ไดรั้บพยานเอกสารเรียบร้อยแลว้ จะดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  ประกอบกบัในการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบครังท ี3/2563 เมอืวนัที 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองใหม้ีการชะลอการดาํเนิน

คดีไวก่้อน จนกวา่จะสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพิมเติมใหเ้พียงพอเพือจะดาํเนินคดีต่อไป

คดีความที  3 คดีทอีดีตผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งร่วมกนัทุจริตมีมติรับทีดินตามหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์

ทดิีน (น.ส.3 ข) เลขท ี21, 61, 169, 609, 639, 691, 704 และ 706  ตาํบลหนองล่อง อาํเภอป่าซาง 

จงัหวดัลาํพูน จาํนวน 8 แปลง  เนือทรีวม 120 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา  มาตีใชช้าํระหนี ในจาํนวน

เงิน  61.50 ลา้นบาท  และวนัที  14 มีนาคม 2559  บริษทัโดยอดีตผูบ้ริหารไดจ้ดทะเบียนรับโอน

กรรมสิทธิและสิทธิครอบครองตามทีดินดงักล่าว      แต่ปรากฏวา่ทีดินไม่มีตาํแหน่งทีตงัทดิีนที

บริษทัจะเขา้ไปพฒันาโครงการได้

คดีความที  4 คดีทอีดีตผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการขายทีดิน โฉนดเลขที 1614 ตาํบลบึงคาํพร้อย 

อาํเภอลาํลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  ในราคา 26.00 ลา้นบาท ในวนัโอนกรรมสิทธิทดิีนแปลงดงักล่าว

ไม่มีการรับชาํระราคาทีดินครบตามสญัญาซือขายทดิีน แต่บริษทัทาํการโอนกรรมสิทธิออกไป และ

อดีตผูบ้ริหารของบริษทัในฐานะกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทั  โมเดิร์น  สตรีท  จาํกดั  ซึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้าํการซือทดิีนแปลงดงักล่าวคืนจากบุคคลภายนอกจาํนวน 26.00 ลา้นบาท

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….............................................. กรรมการตามอาํนาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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ปัจจุบนั คดีความที 1, 3 และ 4 กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดอ้อก

เลขเป็นคดีอาญาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวน รายละเอียดดงันี

       คดีความที 1  ออกเป็นคดีอาญาเลขที 19/2564 เมอืวนัที 29 พฤศจิกายน 2564

       คดีความที 3  ออกเป็นคดีอาญาเลขที 9/2564 เมอืวนัที 14 กนัยายน 2564

       คดีความที 4  ออกเป็นคดีอาญา เลขคดี 20/2564 เมอืวนัที 24 ธนัวาคม 2564

ส่วนคดีความที  2   บริษทัไดร้วบรวมพยานหลกัฐานทีแสดงใหเ้ห็นโดยชดัแจง้วา่อดีตผูบ้ริหารกบัพวกร่วมกนัทุจริต

โดยขายทีดินตาํกวา่ราคาประเมินและร่วมกนัเบียดบงัยกัยอกเงินของบริษทั ทงันี เมอืวนัที 18 มีนาคม 2565 ทปีระชุม

คณะกรรมการบริษทั  ครังท ี3/2565 มีมติอนุมตัิใหด้าํเนินคดีกบัอดีตกรรมการและบุคคลทีเกียวขอ้ง บดันีอยูร่ะหวา่ง

การจดัเตรียมเอกสาร เพือเขา้แจง้ความร้องทุกขต์่อไป

32.5 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัถูกลูกบา้นในโครงการบา้นจดัสรร จาํนวน  2 โครงการ ฟ้องร้องเกียวกบัการจดัใหม้ี

การดูแลสาธารณูปโภค ส่วนกลางและการจดัตงันิติบุคคลหมู่บา้น  จาํนวน  2  คดี  ทุนทรัพยก์ารฟ้องรวม 10.50 ลา้นบาท  

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการไกล่เกลียเพอืระงบัขอ้พิพาทในกระบวนการของศาลชนัตน้ โดยคดีดงักล่าวบริษทัเชือวา่ไมเ่กิด

ความเสียหายต่อบริษทัฯ

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมอืวนัที 5 เมษายน 2565 ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ของบริษทัไดม้ีมติอนุมติัเกียวกบัทุนดงันี

1.  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 757 ลา้นบาท (จาก 4,371 ลา้นบาท เป็น 3,614 ลา้นบาท) โดยการตดัหุน้สามญัที

ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน  757.48  ลา้นหุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์

เมอืวนัที 21 เมษายน 2565

2.โอนทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทั จาํนวน 102.29 ลา้นบาท เพอืชดเชยขาดทุนสะสมของบริษทั  (จาก 102.29 ลา้นบาท  

เป็น 0.00  บาท) ซึงการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบใหมู้ลค่าส่วนของผูถื้อหุน้เปลียนแปลงไป

3.  ลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้โดยการลดมูลค่าหุน้ทีตราไวข้องบริษทัจาก 1.00 บาทต่อหุน้ เป็น 0.70 บาทต่อหุน้ เพอืนาํมา

ชดเชยขาดทนุสะสม  โดยจาํนวนหุน้สามญัยงัคงเท่าเดิมที 3,613 ลา้นหุน้  ซึงส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัลดลง

จาํนวน 1,084  ลา้นบาท  (จาก 3,613 ลา้นบาท เป็น 2,529 ลา้นบาท)  โดยทงันีการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบใหมู้ลค่า

ส่วนของผูถื้อหุน้เปลียนแปลง  ในการลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ดงักล่าว  ยอดคงเหลือจากการชดเชยผลขาดทุนสะสม จาํนวน

174 ลา้นบาท บริษทัจะนาํไปหกัออกจากส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้สามญั บริษทัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนลดทุน

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) ….............................................. กรรมการตามอาํนาจ
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ

การแสดงรายการในงบการเงินนีไดจ้ดัทาํขนึเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยกระทรวงพาณิชย ์

ลงวนัท ี26 ธนัวาคม 2562 เรืองกาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2563 ไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินทีนาํมา

เปรียบเทียบใหม่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซึงไมม่ีผลกระทบต่อกาํไรสาํหรับงวดปี สินสุดวนัท ี

31 ธนัวาคม 2564 และส่วนของผูถื้อหุน้ตามทีไดร้ายงานไปแลว้ การจดัประเภทรายการเป็นดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน -                        893,131.03 893,131.03 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,178,666.03 (893,131.03) 4,285,535.00         

35. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที 6 พฤษภาคม 2565
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