
 

 

 

 

 

 

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้) 

 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากดั  (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 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. 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

โดยมิไดเ้ป็นเงือนไขต่อขอ้สรุปในการให้ความเชือมนั ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31.4 และ 31.5 

เรือง คดีความฟ้องร้องเกียวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษกับกลุ่มบุคคลทีทาํให้บริษทัเสียหายจากเหตุการณ์ทีเกิดขึนก่อน 

ปี พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ และต่อกองบงัคบัการปราบปราม 
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เรืองอืน 

 

จนถึงวนัทีในหน้ารายงานของขา้พเจา้ บริษทัไม่สามารถจดัการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น เพือลงมติแต่งตงัผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สําหรับรอบบญัชีปี พ.ศ. 2564 เนืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโร

นา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบต่อการจดัประชุมทีมีการรวมตวักนัของบุคคลจาํนวนมาก บริษทัจึงอาศยัความ

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที  ทจ. 34/2564 ลงวันที  29 เมษายน พ.ศ. 2564 โดย

คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2564 เสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตงัขา้พเจา้ในการประชุม

คราวต่อไป ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 2564  

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

 

 

 

(นายนพฤกษ ์ พษิณุวงษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7764 

 

 

วนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

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

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,762,807.99         19,344,334.57         23,336,851.28         18,958,659.43         

ลูกหนีบุคคลและกิจการทเีกียวขอ้งกนั 8, 6.2 -                          -                          -                          -                          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พอืขาย 9 277,162,881.49       263,980,176.61       277,162,881.49       263,980,176.61       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,745,171.70           3,142,814.73           1,745,171.70           3,142,814.73           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย 10 278,176,956.23       278,176,956.23       278,176,956.23       278,176,956.23       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 589,847,817.41       564,644,282.14       580,421,860.70       564,258,607.00       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 30.2 34,990,105.33         34,973,177.31         34,990,105.33         34,973,177.31         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          29,999,980.00         29,999,980.00         

ทดิีนรอการพฒันา 12 121,687,058.03       126,892,863.14       121,687,058.03       126,892,863.14       

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 75,631,136.95         75,631,136.95                     75,631,136.95 75,631,136.95         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 14 5,379,003.12           5,205,109.74           5,379,003.12           5,205,109.74           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 261,125.96              352,858.94              261,125.96              352,858.94              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 3,066,281.78           10,366,499.81         3,066,281.78           10,366,499.81         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 1,622,704.83           1,622,704.83           1,622,704.83           1,622,704.83           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 17,865,352.37         18,392,423.81         17,865,372.37         18,392,443.81         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 260,502,768.37       273,436,774.53       290,502,768.37       303,436,774.53       

รวมสินทรัพย์ 850,350,585.78       838,081,056.67       870,924,629.07       867,695,381.53       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทัต   )               (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 18 46,596,773.92         55,836,526.56         46,476,773.92         55,756,526.56         

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,724,161.84           4,505,047.09           4,724,161.84           4,505,047.09           

หนีสินผดินดัชาํระ 19 473,582,876.64       466,247,260.20       473,582,876.64       466,247,260.20       

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี 20 -                          23,173,797.62         -                          23,173,797.62         

หนีสินตามสัญญาเช่า 21 2,368,462.88           6,546,123.99           2,368,462.88           6,546,123.99           

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 6.2 -                          5,000,000.00           -                          5,000,000.00           

เงินกูย้มืระยะสนัและดอกเบียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 6.2 -                          -                          84,723,624.56         93,686,619.90         

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 22 26,427,453.80         27,600,186.63         26,427,453.80         27,600,186.63         

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 207,296.17              199,948.61              -                          -                          

หนีสินหมุนเวยีนอืน 27,855,696.57         25,671,630.21         27,855,696.57         25,670,430.21         

     รวมหนีสินหมุนเวียน 581,762,721.82       614,780,520.91       666,159,050.21       708,185,992.20       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 21 978,376.04              4,423,212.66           978,376.04              4,423,212.66           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 6,511,195.82           9,662,573.00           6,511,195.82           9,662,573.00           

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 9,639,998.85           11,207,889.49         9,639,998.85           11,207,889.49         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,129,570.71         25,293,675.15         17,129,570.71         25,293,675.15         

รวมหนีสิน 598,892,292.53       640,074,196.06       683,288,620.92       733,479,667.35       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทัต   )               (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 2 -

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/ (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแล้ว) สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

    ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั  2,300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั   1,457,004,839 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,457,004,839.00    1,457,004,839.00    

หุ้นสามญั   875,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 875,000,000.00       875,000,000.00       

ส่วนเกิน(ตาํ)กวา่มูลค่าหุ้นสามญั 25 (423,785,075.10)     95,019,280.00         (423,785,075.10)     95,019,280.00         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (884,055,962.63) (874,306,911.37) (947,878,247.73)     (938,098,057.80)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 251,458,293.25       198,006,860.61       187,636,008.15       134,215,714.18       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 850,350,585.78       838,081,056.67       870,924,629.07       867,695,381.53       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ).................................................................กรรมการตามอํานาจ (ลงชือ).....................................................................กรรมการตามอํานาจ

          (    นายสันติ  ปิยะทัต   )               (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )
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บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2563

รายไดจ้ากการขาย 11,555,634.50      45,464,242.54      11,555,634.50      45,464,242.54      

ตน้ทุนขาย (8,586,118.25) (34,886,750.15)     (8,586,118.25) (34,886,750.15)     

กาํไรขนัต้น 2,969,516.25        10,577,492.39      2,969,516.25        10,577,492.39      

รายไดอื้น :

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดินรอการพฒันา 1,307,180.89        -                        1,307,180.89        -                        

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี 20 18,173,797.62      -                        18,173,797.62      -                        

รายไดอื้น 1,488,228.82        3,017,165.74        1,488,228.82        2,066,065.36        

รวมรายไดอื้น 20,969,207.33      3,017,165.74        20,969,207.33      2,066,065.36        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (2,051,246.75) (11,601,142.31)     (2,051,246.75) (11,601,142.31)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,198,414.08) (24,936,282.31)     (25,156,622.08) (24,700,805.99)     

ค่าใชจ่้ายอืน

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                        858,733.06           -                        858,733.06           

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (3,310,937.25) (22,084,033.43) (3,269,145.25) (22,799,657.49) 

ตน้ทุนทางการเงิน (7,919,434.60) (8,476,857.19)       (8,000,149.94) (9,015,483.90)       

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (11,230,371.85) (30,560,890.62)     (11,269,295.19) (31,815,141.39)     

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 17 (7,784.67) (764,672.98)          -                        (483,398.86)          

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (11,238,156.52) (31,325,563.60)     (11,269,295.19) (32,298,540.25)     

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 1,489,105.26        (300,330.00)          1,489,105.26        (300,330.00)          

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 1,489,105.26        (300,330.00)          1,489,105.26        (300,330.00)          

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (9,749,051.26) (31,625,893.60)     (9,780,189.93) (32,598,870.25)     

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,238,156.52) (31,325,563.60)     (11,269,295.19) (32,298,540.25)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

(11,238,156.52) (31,325,563.60)     (11,269,295.19) (32,298,540.25)     

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (9,749,051.26) (31,625,893.60)     (9,780,189.93) (32,598,870.25)     

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

(9,749,051.26) (31,625,893.60)     (9,780,189.93) (32,598,870.25)     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน-ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.01)                     (0.04)                     (0.01)                     (0.04)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                 (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                   (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ(ตาํ) รวมส่วนของ

ชําระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (770,901,217.22) 301,412,554.76 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                      -                      -                      (31,325,563.60) (31,325,563.60)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                      (300,330.00) (300,330.00)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      (31,625,893.60) (31,625,893.60)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (802,527,110.82) 269,786,661.16 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเกา้เดือน -                      -                      -                      (71,779,800.55) (71,779,800.55)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                      -                      -                      (71,779,800.55) (71,779,800.55)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (874,306,911.37) 198,006,860.61 

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

เพิมทุนระหวา่งงวด 25 582,004,839.00 (518,804,355.10) -                      -                      63,200,483.90 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

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

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

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

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

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

           (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                  (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ(ตาํ) รวมส่วนของ

ชําระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (833,299,058.27) 239,014,713.71 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดสามเดือน -                       -                       -                       (32,298,540.25) (32,298,540.25)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                       (300,330.00) (300,330.00)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       (32,598,870.25) (32,598,870.25)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (865,897,928.52) 206,415,843.46 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเกา้เดือน -                       -                       -                       (72,200,129.28) (72,200,129.28)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       (72,200,129.28) (72,200,129.28)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 (938,098,057.80) 134,215,714.18 

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

เพิมทุนระหวา่งงวด 25 582,004,839.00 (518,804,355.10) -                       -                       63,200,483.90 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

(    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                  (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มนีาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (11,238,156.52) (31,325,563.60) (11,269,295.19) (32,298,540.25) 

ปรับรายการทีกระทบกาํไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,784.67            764,672.98 -                     483,398.86

ค่าเสือมราคา และตดัจาํหน่าย 2,275,904.53 2,066,441.48 2,275,904.53 2,050,801.66

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                     (858,733.06) -                     (858,733.06) 

ค่าเผือมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 69,103.00          (306,368.22) 69,103.00          (306,368.22) 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     (943,997.80) -                     -                     

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดินรอการพฒันา (1,307,180.89) -                     (1,307,180.89) -                     

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

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 1,409,643.08 532,622.01 1,409,643.08 532,622.01

รายไดอื้นๆ จากการโอนกลบัประมาณการค่าใชจ่้าย -                     (383,802.86) -                     (383,802.86) 

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

ดอกเบียจ่ายและค่าธรรมเนียม 7,919,434.60 8,476,857.19 8,000,149.94 9,015,483.90

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงาน (17,837,781.20) (21,977,871.88) (17,795,989.20)  (21,765,137.96)  

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย (13,251,807.88) 13,909,299.58 (13,251,807.88)  13,909,299.58   

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,397,643.03 809,535.50        1,397,643.03     803,187.95        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                     (60,000.00) -                     (60,000.00)         

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (9,239,752.64) 7,109,469.74     (9,279,752.64)    7,434,893.04     

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 219,114.75        (3,737,907.51) 219,114.75        (3,737,907.51)    

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,501,213.89 (1,444,988.72) 1,502,413.89     (1,444,988.72)    

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,071,915.00) -                     (3,071,915.00)    -                     

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน (1,567,890.64) 71,178.25 (1,567,890.64)    71,178.25          

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (41,851,175.69) (5,321,285.04) (41,848,183.69)  (4,789,475.37)    

จ่ายดอกเบีย -                     (27,306.03) -                     (27,306.03)         

จ่ายภาษีเงินได ้ (196,914.09) (1,550,453.08) (196,476.98)       (443,268.89)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (42,048,089.78) (6,899,044.15) (42,044,660.67)  (5,260,050.29)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เพมิขึนในเงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (16,928.02)         2,165,981.46     (16,928.02)         2,165,981.46     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                     901,933.00        -                     -                     

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

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                     315,622.01        -                     -                     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ (816,421.60)       (119,026.80)       (816,421.60)       (119,026.80)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน 5,679,636.38     3,264,509.67     5,679,636.38     2,046,954.66     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

เงินสดรับเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                     -                     28,000,000.00   6,000,000.00     

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (37,000,000.00)  (700,000.00)       

เงินสดจ่ายชาํระเงินหนีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี -                     (1,273,551.23)    -                     (1,273,551.23)    

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน (1,252,608.84)    (2,567,082.95)    (1,252,608.84)    (2,567,082.95)    

เงินสดจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (1,657,006.09)    (1,456,195.90) (1,657,006.09)    (1,391,583.90)    

เงินสดจ่ายเงินกูย้ืมกรรมการ (5,000,000.00)    -                     (5,000,000.00)    -                     

ดอกเบียจ่าย (5,503,942.15)    (1,130,030.79)    (5,547,652.83)    (1,130,030.79)    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 49,786,926.82   (6,426,860.87)    40,743,216.14   (1,062,248.87)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 13,418,473.42   (10,061,395.35)  4,378,191.85     (4,275,344.50)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 19,344,334.57   27,393,919.83   18,958,659.43   17,447,431.61   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 32,762,807.99   17,332,524.48   23,336,851.28   13,172,087.11   

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดเพิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

                (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1.   ข้อมูลทัวไป

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

ทีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทั ตงัอยูเ่ลขที 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชนัที 19 หอ้งเลขที 1901 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  

บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายสนัติ ปิยะทตั คิดเป็นร้อยละ 23.38 และนายกฤติภทัร  อิทธิสญัญากร คิดเป็นร้อยละ 21.43

2.   หลักเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิและนําเสนองบการเงนิ

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

             งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ลงวนัที 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  เรือง การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกียวกบัฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2560   โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั

จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เรืองกาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 3)

พ.ศ. 2562

       งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน

ยกเวน้รายการทีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

ในปัจจุบนั  ยงัคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งต่อเนือง จากปี 2563 ซึงยงัคง

ส่งผลต่อลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมตามปกติของผูค้นส่วนใหญ่ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยทวัไป  รวมถึงธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัเนืองจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อกาํลงัซือของลูกคา้การเขา้ชมโครงการของลูกคา้และปัจจยัอืนๆ ทีควบคุม

ไม่ได ้ จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี  2563  บริษทัจึงจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



โดยถือปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรบั

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019  ในเรือง ไม่ตอ้งนาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์

ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน , เลือกทีจะไม่นาํ

สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และเลือกทีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจาก

ผูใ้หเ้ช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลียนแปลงสญัญาเช่า

เนืองดว้ยแนวปฏิบตัิดงักล่าวสินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว

ซึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 

มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมีการปรับปรุงและแกไ้ขหลกัการดงัต่อไปนี 

- การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- คาํนิยามของธุรกิจ

- คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และ

- การปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที  

1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สญัญาเช่า ฉบบัปรบัปรุง ซึงไดใ้ห้

ขอ้ยกเวน้ชวัคราวทีเกิดในทางปฏิบตัิสาํหรับผูเ้ช่าทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทงันี ตอ้งเป็นไปตาม

เงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



 3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

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

ควบคุมในบริษทัยอ่ยแห่งหนึงคือบริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) หลงัจากไดต้ดัยอด

คงเหลือและรายการระหว่างกนัแลว้ โดยบริษทัไดน้าํบริษทัยอ่ยเขา้มาจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีมีอาํนาจควบคุม

ข. การตดับญัชีรายการระหว่างบริษทัในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กบัส่วนของผูถื้อหุ้นโดยถือหลกัการตดับญัชีเป็น

เงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้รายอืน แสดงเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ค. งบการเงินรวมนีจดัทาํขึน    โดยมีวตัถุประสงคเ์พือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั  เค.ซี. 

พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เท่านนั การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพือวตัถุประสงคอื์น อาจมีขอ้จาํกดั

ดา้นลกัษณะธุรกิจทีค่อนขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ ทีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

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

บริษทัยอ่ยซึงบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน)  เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทั

ยอ่ยดงันี

ชือบริษทั 2564 2563

บริษทัยอ่ยทีถือหุน้โดยบริษทัโดยตรง

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั 99.99 99.99

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึนเมือบริษทัเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 

ผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนนั ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวน

เงินผลตอบแทนของบริษทังบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัทีการ

ควบคุมสินสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เมือบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัยอ่ยนนัออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจา้ของทีเกียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนนั กาํไรหรือขาดทุนที

เกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมทียงัคงเหลืออยูใ่ห้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

สดัส่วนการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจของบริษทั (ร้อยละ)

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง 

ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

4.2 เครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ

เฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรพัยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรกต็าม สาํหรับ

ลูกหนีการคา้ทีไม่มีองคป์ระกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ย

ราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได้

4.2.1  การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า

           สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายตุิธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัในการจดัการสินทรพัย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนัน

           สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร หรือขาดทุน   หรือผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน

           หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

4.2.2  การตดัรายการของเครืองมือทางการเงิน

           สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง   หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั   รวมถึงไดมี้การโอนความเสียงและ

ผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว่้าจะไม่มีการโอนหรือ

ไม่ไดค้งไวซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั  

           กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีสินทางการเงินกต่็อเมือไดมี้การปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของหนีสินนนัแลว้มีการยกเลิก

ภาระผูกพนันนัหรือมีการสินสุดลงของภาระผูกพนันนั  ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมีอยูใ่หเ้ป็นหนีสิน

ใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั   ซึงมีขอ้กาํหนดทีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่

อยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสินใหม่   โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่า

ตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.2.3  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

           กลุ่มบริษทั ใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสาํหรับลูกหนีการคา้และ

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา   ดงันนั  ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน   กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลง

ของความเสียงทางดา้นเครดิต      แต่จะรบัรู้ค่าเผือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

ของลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสญัญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 

ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

           ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจาก

เหตุการณ์ปฏิบตัิผิดสญัญาทีมีความเป็นไปไดว่้าจะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงินทีคาดไว ้ในทางกลบั

กนัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือน ขา้งหนา้แสดงถึงสดัส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า

จะเกิดตลอดอายทีุคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสญัญาของเครืองมือทางการเงินทีมีความเป็นไปไดว่้าจะ

เกิดขึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัทีรายงาน

4.2.4  การหกักลบของเครืองมือทางการเงิน

           สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต็่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้และกิจการมีความ

ตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั

4.3 ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือขายแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนจากการลดลงของ

มูลค่าโครงการ (ถา้มี)

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนทีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนงานก่อสร้าง ดอกเบียจ่ายที

บนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง

บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายเป็นทีดินทีกรมบงัคบัคดีบงัคบัขายทอดตลาด แสดงมูลค่าราคาทุนหรือมูลค่า

สุทธิทีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.5 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้มืทีกูม้าโดยทวัไปและทีกูม้าเป็นการเฉพาะทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของทีดินและ

การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไข   ตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพย ์  หกัดว้ยรายได้

จากการลงทุนทีเกิดจากการนาํเงินกูย้มืทีกูม้าโดยเฉพาะ   การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพยสิ์นสุดลงเมือ

การดาํเนินการทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรพัยที์เขา้เงือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย

ไดเ้สร็จสินลง 

ตน้ทุนการกูย้มือืน ๆ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเกิดขึน 

4.6  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัจะพิจารณามูลค่า

ของเงินลงทุนหากมีขอ้บ่งชีว่าเงินลงทุนดงักล่าวอาจดอ้ยค่า

4.7 ทีดินรอการพฒันา

ทีดินรอการพฒันาเป็นทีดินของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยที์บริษทัยงัไม่ไดข้อใบอนุญาตใหท้าํการจดัสรรและ

จะพฒันาต่อไปในอนาคต หรือขอจดัสรรแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้ระยะเวลาทีแน่นอนในการพฒันา หรือเป็นโครงการทีหยดุชะงกั

เป็นระยะเวลานาน ทีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุนทีถือครองเพอืหาประโยชนจ์ากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพิมขึนของมูลค่าของ

สินทรัพย ์ วดัมูลค่าเริมแรกดว้ยราคาโดยรวมตน้ทุนในการทาํรายการและวดัมูลค่าภายหลงั การรบัรู้รายการดว้ยวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเสือมราคาของส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ ดงันี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

เครืองตกแต่งและเครืองใชส้าํนกังาน 5 ปี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5 ปี

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหว่างติดตงัและก่อสร้าง

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนทีอายกุารใหป้ระโยชนท์ราบไดแ้น่นอน  แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านดงันี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 ปี

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบไดแ้น่นอน  แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า

เกิดขึนหรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี จะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์นัหรือหน่วยสินทรพัยที์

ก่อใหเ้กิดเงินสดทีมีสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณานนัรวมอยูโ่ดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรพัยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดนนั ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

- มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายตุิธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิด

เงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์นั แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า

- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพย์

จะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดทีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดที้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรพัย์

- สินทรัพยที์ไม่ก่อใหเ้กิดเงินสดซึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอื์น ๆ จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัมีความเกียวขอ้งดว้ย

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยที์ไม่ใช่ค่าความนิยมทีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ทีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปลียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครังล่าสุด

แลว้ เพียงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรเป็น (สุทธิจากค่าเสือมราคา

สะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม) เสมือนหนึงไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์นัมาก่อน

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที

4.12 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืนแสดงดว้ยราคาทุน

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.13 สัญญาเช่า

      ณ วนัเริมตน้สญัญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยสญัญา 

จะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเมือสญัญานนัมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยที์ระบุได้

สาํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน

บริษทัฯ ใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา  เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน

และสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน)  บริษทัฯ บนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิง และหนีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ผูเ้ช่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้  ณ  วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล  โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสม

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย 

จาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงทีเกิดขึน และการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใด ๆ

ทีจ่ายชาํระ  ณ  วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสญัญาเริมมีผลหกัสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ  ค่าเสือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์  โดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตาํกว่า ดงัต่อไปนี 

อาคารชุด-สาํนกังาน 3 ปี

หนีสินตามสญัญาเช่า

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หนีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้ง

จ่ายตามสัญญาเช่า  คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทั หลงัจาก

วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสญัญาเช่า 

และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะ

ถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่

สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าทีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตงัแต่วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล หรือ

สญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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4.14 ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

- ผลประโยชนร์ะยะสนัของพนกังาน

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและเงินที

บริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที

บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ

- โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัถือว่า

เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน

บริษทัคาํนวณภาระผูกพนัในหนีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนั

ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชนห์ลงัออก

จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

4.15 ประมาณการหนีสิน

บริษทัจะรับรู้ประมาณการหนีสินเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออก

ของทรัพยากรเพือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนทีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชือถือ   รายจ่ายทีจะไดรั้บ

ชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมือมีความเสมือนแน่นอนว่าหลงัจากทีจ่ายชาํระภาระผูกพนัแลว้  บริษทัน่าจะ

ไดรั้บรายจ่ายนนัคืน แต่ไม่เกินจาํนวนประมาณการหนีสินทีเกียวขอ้ง

4.16 การรับรู้รายได้

- รายไดจ้ากการขายทีดินและบา้นพร้อมทีดิน

รายไดจ้ากการขายสินคา้ (ทีดินและบา้นพร้อมทีดิน) รับรู้เมือบริษทัไดป้ฏิบตัิตามภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและ

โอนอาํนาจการควบคุมของสินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ โดยบริษทัไม่เกียวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมทีดินและบา้น

พร้อมทีดินทีขายไปแลว้ทงัทางตรงและทางออ้ม    รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามสญัญาหลงัหกัส่วนลดและ

(ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ (ลงชือ) …......................................... กรรมการตามอาํนาจ
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ค่าส่งเสริมการขายต่าง ๆ และตน้ทุนอืนทีเกิดขึน เนืองมาจากรายการนนั สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

ในกรณีทีมีการขายสินคา้พร้อมการใหบ้ริการ องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตามสดัส่วนใหก้บัสินคา้ทีส่งมอบ

และภาระทีตอ้งปฎิบติัในการใหบ้ริการทีรวมอยูใ่นสญัญาโดยใหมี้ความสมัพนัธก์บัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้

หรือบริการทีแตกต่างกนัตามขอ้ผูกพนัตามสญัญา

- ตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญา

กลุ่มบริษทับนัทึกค่านายหนา้ทีจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้เป็นสินทรพัยแ์ละตดัเป็นค่าใชจ่้ายอยา่ง

เป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา   และจะบนัทึกค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าสิงตอบแทนทีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนทีเกียวขอ้ง

- รายไดอื้น

รายไดอื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.17 ต้นทุนขายทีดินและบ้านพร้อมทีดิน

ในการคาํนวณตน้ทุนขายทีดินและบา้นพร้อมทีดิน บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทงัหมดทีคาดว่าจะ

เกิดขึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนทีเกิดขึนจริงดว้ย) ใหก้บัทีดินและบา้นพร้อมทีดินทีขายไดต้ามเกณฑพ์ืนทีทีขายและ

จาํนวนแปลงทีขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามการรับรู้รายได้

4.18 ภาษีเงนิได้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

- ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน

เท่าทีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์

4.19 กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่   (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหว่างปี

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) 

ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัที

บริษทัอาจตอ้งออกเพือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทงัสินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุน้สามญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินใหผู้อื้น

โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทั

ใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม    ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรัพย์

หรือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่า

ยตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้ง

กบัสินทรพัยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสุด

ลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่งออก

เป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรม ดงันี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชันของมูลค่า

ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ    การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงใน

งบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการ

ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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ประมาณการต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

ในการคาํนวณตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์บริษทัตอ้งประมาณการตน้ทุนทงัหมดทีจะใชใ้นการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์  ซึงประกอบดว้ย ตน้ทุนทีดิน ตน้ทุนการปรับปรุงทีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการดาํเนินการอืนทีเกียวขอ้ง และตน้ทุนการกูย้มืเพือใชใ้นการก่อสร้าง โครงการฝ่ายบริหารได้

ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ 

หรือเมือตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระสาํคญั

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และทีดินรอการพฒันา

กลุ่มบริษทัพิจารณาการลดลงของมูลค่าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน  และ

ทีดินรอการพฒันา    เมือพบว่าโครงการมีมูลค่ายตุิธรรมลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่า

ของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน และทีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าสุทธิทีคาดว่า

จะไดรั้บคืน อยา่งไรกต็าม ความมีสาระสาํคญัและการปรบัลดมูลค่าดงักล่าวขึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง

ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและ

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้

การกําหนดอายุสัญญาเช่าทีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทักาํหนดอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือก

ในการขยายอายสุญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือกนนั  และระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน

การยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือ

ทีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  โดยพิจารณาขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํใหเ้กิด

สิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนนั      ภายหลงัจากวนัทีสญัญาเช่ามีผล    กลุ่มบริษทัจะ

ประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีมีนยัสาํคญัซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม    และส่งผลต่อความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีจะใชสิ้ทธิเลือก

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามทีกฎหมายกาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการ

ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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6. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน

สินทรัพย ์ หนีสิน  รายได ้ ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหนึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัหรือสามารถควบคุมบริษทัทงัทางตรง

และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั

6.1 ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นดงันี

ลาํดบั

1. บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการ เงินกูย้ืมระยะสนั อตัราดอกเบียร้อยละ 0.46 - 0.49 ต่อปี

   ถือหุ้นโดยตรง

2. คุณกฤติภทัร   อิทธิสญัญากร บุคคลทีเกียวขอ้งกนั ลูกหนีเรืองการยกัยอกเงินใน มูลหนีตามคดีความฟ้องร้อง

โดยเป็นผูถื้อหุ้น    ตวัแลกเงิน

รายใหญ่ของบริษทั

3. คุณสนัติ  ปิยะทตั กรรมการบริษทั, เงินกูย้ืมระยะสนั ไม่คิดดอกเบียระหวา่งกนั

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่     

ของบริษทั

6.2 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบแสดงฐานะการเงินกบักิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที

31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชือบริษทั 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

       ลูกหนีบุคคลทเีกยีวข้องกัน

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

(หกั) ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (330,507,794.68) (330,507,794.68) (329,232,906.68) (329,232,906.68)

รวมลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัสุทธิ -                      -                      -                      -                      

       เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบยีค้างจ่ายจากบริษทัย่อย

บริษทั โมเดร์ิน สตรีท จํากัด 

เงินกูย้ืมระยะสนั -                      -                      78,000,000.00    87,000,000.00 

ดอกเบียคา้งจ่าย -                      -                      6,723,624.56 6,686,619.90 

รวม -                      -                      84,723,624.56 93,686,619.90 

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 13 -

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ลกัษณะความสมัพนัธ์บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา



หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชือบริษทั 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

       เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลทีเกยีวข้องกัน

คุณสนัติ  ปิยะทตั -                      5,000,000.00      -                      5,000,000.00      

รวม -                      5,000,000.00      -                      5,000,000.00      

6.3 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กบั

กิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงันี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ชือบริษทั 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

       ดอกเบยีจ่าย

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั -                      -                      80,715.34 538,626.71

-                      -                      80,715.34 538,626.71

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที  31  มีนาคม  2564  และ  2563  บริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ผลประโยชน์ระยะสนั 3,808,730.00      4,143,675.00      

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 274,605.81         781,903.00         

รวม 4,083,335.81      4,925,578.00      

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



7.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

7.1 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

เงินฝากกระแสรายวนั 21,312,145.37 18,004,455.89 21,310,145.37 18,002,455.89

เงินฝากออมทรัพย์ 10,850,974.15 740,190.21 1,427,017.44 356,515.07

เงินฝากประจาํ 219,688.47 219,688.47         219,688.47 219,688.47         

รวม 32,762,807.99 19,344,334.57 23,336,851.28 18,958,659.43

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.25 ถึง ร้อยละ 0.50 ต่อปี

(2563 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี)

7.2 การเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

รายการกระทบยอดหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ตารางดา้นล่างนีแสดงการเปลียนแปลงของหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน ซึงรวมทงัการเปลียนแปลงทีเป็นเงินสดและ

ไม่เป็นเงินสด

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หนีสินตามสญัญา ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย เช่าสุทธิ ณ วนัที 31

มกราคม 2564 จดัหาเงิน มีนาคม 2564

ดอกเบียคา้งจ่าย           139.42 (5.50)                      7.92                         -                    141.84

หนีสินผดินดัชาํระ           350.00                         -                           -                           -                    350.00

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ               5.00 (5.00)                         -                           -                           -   

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน             27.60 (1.25)                         -                           -                      26.35

หนีสินตามสญัญาเช่า             10.96 (1.66)                         -   -5.96                      3.34

          532.98 (13.41)                      7.92 -5.96                  521.53

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงทีไม่ใช่เงินสด

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หนีสินตามสญัญา ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย เช่าสุทธิ ณ วนัที 31

มกราคม 2563 จดัหาเงิน มีนาคม 2563

ดอกเบียคา้งจ่าย           109.67 (0.16)                      8.48                         -                    117.99

หนีสินผดินดัชาํระ           350.00                         -                           -                           -                    350.00

หนีสินปรับโครงสร้างหนี             10.90 (1.27)                         -                           -                        9.63

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน             39.54 (2.57)                         -                           -                      36.97

หนีสินตามสญัญาเช่า               1.66 (1.68)                         -                        0.22                      0.20

          511.77 (5.68)                      8.48                      0.22                  514.79

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หนีสินตามสญัญา ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย เช่าสุทธิ ณ วนัที 31

มกราคม 2564 จดัหาเงิน มีนาคม 2564

ดอกเบียคา้งจ่าย           146.10 (5.55) 8.00                                            -   148.55                

หนีสินผดินดัชาํระ           350.00                         -   -                                              -   350.00                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ               5.00 (5.00) -                                              -   -                      

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย             87.00 (9.00) -                                              -   78.00                  

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน             27.60 (1.25) -                                              -   26.35                  

หนีสินตามสญัญาเช่า             11.02 (1.66) -                      (5.96) 3.40                    

          626.72 (22.46)                      8.00 (5.96)                  606.30

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

การเปลียนแปลงทีไม่ใช่เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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การเปลียนแปลงทีไม่ใช่เงินสด

หน่วย : ล้านบาท



ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หนีสินตามสญัญา ยอดคงเหลือ

ณ วนัที 1 จากกิจกรรม ดอกเบียจ่าย เช่าสุทธิ ณ วนัที 31

มกราคม 2563 จดัหาเงิน มีนาคม 2563

ดอกเบียคา้งจ่าย           115.15 (0.16) 9.02                                            -   124.01                

หนีสินผดินดัชาํระ           350.00                         -   -                                              -   350.00                

หนีสินปรับโครงสร้างหนี             10.90 (1.27) -                                              -   9.63                    

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย             76.46 5.30  -                                              -   81.76                  

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน             39.54 (2.57) -                                              -   36.97                  

หนีสินตามสญัญาเช่า               1.66 (1.61) -                                           0.22 0.27                    

          593.71 (0.31)                      9.02                      0.22                  602.64

8. ลูกหนบุีคคลทีเกยีวข้องกนั

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิต

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

รวม -                      -                      -                      -                      

การเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (330,507,794.68) (329,232,906.68) 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                      -                      

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 (330,507,794.68) (329,232,906.68) 

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

การเปลียนแปลงทีไม่ใช่เงินสด



ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัก่อนหกัค่าเผือ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน จาํนวนเงิน 329.23 ลา้นบาท เกิดจากการทีอดีตกรรมการของบริษทั 2 ท่าน ทีเคยดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ ณ  ขณะนนั  (ซึง  ณ  วนัสินงวด กรรมการหนึงในสองท่านดงักล่าวยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทั) ไดน้าํเงินทีไดรั้บ

จากการออกและเสนอขายตวัแลกเงิน ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2558  เมือวนัที 4 กนัยายน 2558 จาํนวนเงิน 394.42 

ลา้นบาท โดยไดมี้การโอนเงินออกจากบญัชีธนาคารของบริษทัไปยงับญัชีธนาคารของบุคคลหนึง  จาํนวนเงิน  393.14  ลา้นบาท   และ

ไดมี้การถอนเงินสดออกจากบญัชีธนาคารของบริษทั  จาํนวนเงิน 1.28 ลา้นบาท  รวมเป็นจาํนวนเงินทงัสิน  394.42  ลา้นบาท  โดยเงิน

ดงักล่าวบริษทัไดรั้บคืนจากกรรมการบางส่วนในปี 2559  จาํนวน 64.68 ลา้นบาท  คงเหลือจนถึงปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่ไดรั้บคืน จาํนวน 

329.23 ลา้นบาท  และในปี 2560  บริษทัไดย้นืฟ้องอดีตกรรมการบริหารของบริษทัทงั  2 ท่าน และบุคคลอืน 1 ราย  เพอืเรียกร้องค่าเสีย

หายจากการนาํเงินทีไดรั้บจากการออกและเสนอขายตวัแลกเงินระยะสนัไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยบริษทัไดฟ้้องเรียกร้องค่าเสียหายและดอกเบีย จาํนวนเงิน 514.41 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 21 มีนาคม 2562 ศาลชนัตน้ไดพิ้พากษา

ให้อดีตกรรมการบริหารทงั 2 ท่าน  และบุคคลอืน 1 ราย ร่วมกนัชาํระเงินตน้ ดอกเบียและค่าเสียหาย จาํนวนเงินรวม 414.48 ลา้นบาท

พร้อมดอกเบียอตัราร้อยละ  7.5  ต่อปี   นบัจากวนัฟ้อง  (วนัที 5 เมษายน 2560)   โดยบริษทัยนือุทธรณ์ในส่วนค่าเสียหายทีศาลเห็นวา่

ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง และศาลมีคาํสงัรับอุทธรณ์ไวพิ้จารณาแลว้ 

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 ท่านร่วมกนัชาํระเงิน 427.51 ลา้นบาท

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

แกใ้ห้เป็นตามคาํพิพากษาศาลชนัตน้ ค่าฤชาธรรมเนียม ชนัอุทธรณ์ให้เป็นพบั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการฎีกา

ตามงบการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนั จาํนวน

เงิน 1.27 ลา้นบาท เป็นการเรียกร้องค่าความเสียหายจากกรรมการบริษทั 2 ท่าน ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครังที 

 12/2559 เมือวนัที 21  พฤศจิกายน  2559  ทีไดอ้นุมติัให้เขา้ซือทีดิน  ทาํให้บริษทัยอ่ยมีภาระค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ  

จาํนวนเงิน 1.27  ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหนีจากลูกหนีบุคคลทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว  จึงไดพิ้จารณา

ตงัค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน แลว้ทงัจาํนวน

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทดิีนและค่าพฒันาทีดิน 718,430,295.19 718,430,295.19

งานระหวา่งก่อสร้าง

     - งานสาธารณูปโภค 281,961,729.32 280,008,647.04

     - สร้างบา้นเพือขาย 1,694,336,416.28 1,676,677,606.35

ค่าใชจ่้ายเกียวขอ้งกบัโครงการ 179,329,649.93 177,884,559.47

ดอกเบียรอตดัจ่าย 173,568,320.59 173,568,320.59

รวม 3,047,626,411.31 3,026,569,428.64

หกั ตน้ทุนขายสะสม (2,522,987,909.82) (2,515,182,735.03) 

524,638,501.49 511,386,693.61

หกั  โอนออกไปทีดินรอการพฒันา (138,783,245.22) (138,783,245.22) 

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

รวมราคาทุนสุทธิ 280,619,889.23 267,368,081.35

หกั  ค่าเผอืการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย (3,457,007.74) (3,387,904.74) 

สุทธิ 277,162,881.49 263,980,176.61

มูลค่าตามบญัชีของตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย

   ทจีาํนองเพือคาํประกนัหนีสิน 51,917,233.83 50,280,483.78

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม และ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย 374,743,031.29 374,743,031.29

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (96,566,075.06) (96,566,075.06) 

สุทธิ 278,176,956.23 278,176,956.23

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย เป็นทีดินรอการพฒันา จาํนวน 59 แปลงทีไดถู้กบงัคบัขายตามคาํสงัศาล จากการ

ผดินดัชาํระหนีเจา้หนีตวัสญัญา-ใชเ้งิน ตามหมายเหตุ  19   ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขายทอดตลาดโดยมีบางแปลงมีผูจ้องซือแลว้   

บางแปลงอยูร่ะหวา่งกรมบงัคบัคดีประกาศขายและบางแปลงไดเ้ลยกาํหนดนดัขายทอดตลาดแลว้แต่ยงัขายไม่ได ้ดงันี

ทดิีน จาํนวน ราคาทุน ราคาทุนที

แปลง ทมีีการ นดัท ี2 นดัที 4 และ สูงกวา่ราคา

จองซือแลว้ ยงัไม่มีผูซื้อ ยงัไม่มีผูซื้อ บงัคบัขาย

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

กลุ่ม 2 3 8,263,212.81 6,619,725.00      -                      -                          (1,643,487.81)

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

59 374,743,031.29 6,619,725.00      380,765,000.00  196,543,780.00 (96,566,075.06)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ทดิีน 1 แปลง ทีมีผูช้นะประมูลซือสินทรัพยจ์ากการขายทอดตลาดแต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิ

ซือขายระหวา่งกนั   เนืองจาก ผูซื้อขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระ    และมีผูร้้องยนือุทธรณ์และยนืคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

ฉบบัลงวนัท ี21 เมษายน 2563 วา่การขายทอดตลาดไม่ไดใ้หผู้ร้้องเขา้ถึงการเสนอซือ ต่อมาเมอืวนัที 23 มิถุนายน 2563 บริษทั

ไดย้นืคาํแกอุ้ทธรณ์   และยนืคาํคดัคา้นคาํร้องขอทุเลา     และงดการบงัคบัคดีต่อศาลในคดีสาขา หมายเลขแดงที  มย.ถ.5/2563 

ต่อมาเมอืวนัที 8 ธนัวาคม 2563 ศาลอุทธรณ์มีคาํสงัยกคาํร้อง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการของศาลฎีกา

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขายทงัจาํนวนเป็นหลกัทรัพยค์าํ

ประกนัหนีสินผดินดัชาํระ ตามหมายเหตุ 19

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวม และ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาบงัคบัขาย



11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

ทุนเรียก สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน

ประเภทกิจการ ชาํระแลว้ (ร้อยละ)

พฒันาอสงัหา 30,000,000.00    99.99                      29,999,980.00          

   ริมทรัพย์

12. ทีดนิรอการพัฒนา

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทดิีนรอการพฒันา ตน้งวด 168,192,863.14 267,790,997.62

ลดลง (5,205,805.11) (99,598,134.48) 

รวม ราคาทุน 162,987,058.03 168,192,863.14

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม (41,300,000.00) (41,300,000.00) 

สุทธิ 121,687,058.03 126,892,863.14

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายทีดินจาํนวน 2 แปลง มูลค่าขาย 7.00 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าธรรม

เนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่านายหนา้รวม 0.49 ลา้นบาท คงเหลือกาํไรจากการขายทีดินรอการพฒันา จาํนวน 1.31 ลา้นบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทดิีน จาํนวน 1 แปลง ราคาทุน 54.30 ลา้นบาท ตาํกวา่มูลค่า

ยตุิธรรมทีมีการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด จาํนวน 41.30 ลา้นบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัไดจ้ดจาํนองทีดินรอการพฒันารวมจาํนวน 10 แปลง มูลค่า

ตามบญัชี 24.65 ลา้นบาท เพอืเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัการจ่ายชาํระหนีตวัแลกเงินระยะสนับุคคลอืน หมายเหตุ 22

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จาํกดั

ชือบริษทั

งบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



13. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ทดิีนและส่วน ทีดินและส่วน ทีดินและส่วน ทดิีนและส่วน

ปรับปรุงทีดิน ปรับปรุงทีดิน ปรับปรุงทีดิน ปรับปรุงทดิีน

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

เพิมขนึจากการรับโอน -                      -                      -                          -                           

จาํหน่าย -                      -                      -                          -                           

รวมราคาทุน 137,131,136.95 137,131,136.95 137,131,136.95 137,131,136.95

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

มูลค่าตามบญัชี 75,631,136.95 75,631,136.95 75,631,136.95 75,631,136.95

มูลค่ายตุิธรรม 84,727,000.00 84,727,000.00 84,727,000.00 84,727,000.00

13.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัไดจ้ดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน มูลค่าตามบญัชี 75.63 ลา้นบาท เพอืเป็น

หลกัทรัพยค์าํประกนัหนีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ตามหมายเหตุ 20  ต่อมาเมอืวนัที 11 พฤษภาคม 2564 บริษทั

ดาํเนินการโอนเปลียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธิแลว้

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ เครืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งานระหวา่งทาํ รวม

อาคารเช่า เครืองใชส้าํนกังาน

ราคาทุน :

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 1,855,791.90      20,826,594.44    7,017,470.20      3,271,949.77      -                      32,971,806.31    

เพมิขึน 1,445,351.01      759,700.00         698,775.32         261,226.35         1,524,251.01      4,689,303.69      

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      (500,743.00) -                      -                      -                      (500,743.00) 

โอนออกเป็นสินทรัพย์ -                      -                      -                      -                      (1,445,351.01) (1,445,351.01) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 3,301,142.91      21,085,551.44    7,716,245.52      3,533,176.12      78,900.00           35,715,015.99    

เพมิขึน 266,481.50         263,220.00         274,130.20         91,489.90           -                      895,321.60         

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

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

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 3,567,624.41      21,348,771.44    7,990,375.72      3,624,666.02      -                      36,531,437.59    

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 (934,965.82) (18,429,415.30) (5,536,296.64) (2,521,754.08) -                      (27,422,431.84) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (377,481.21) (1,888,556.65) (631,289.51) (417,332.83) -                      (3,314,660.20) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      227,185.79         -                      -                      -                      227,185.79         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (1,312,447.03) (20,090,786.16) (6,167,586.15) (2,939,086.91) -                      (30,509,906.25) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (167,032.19) (188,047.00) (179,392.81) (108,056.22) -                      (642,528.22) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 (1,479,479.22) (20,278,833.16) (6,346,978.96) (3,047,143.13) -                      (31,152,434.47) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 2,088,145.19      1,069,938.28      1,643,396.76      577,522.89         -                      5,379,003.12      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1,988,695.88      994,765.28         1,548,659.37      594,089.21         78,900.00           5,205,109.74      

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 642,528.22

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 946,895.45

      ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรซึงหกัค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้ทียงัใชง้านอยูจ่าํนวน 25.95 ลา้นบาท

 และจาํนวน 22.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั

      ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัมียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่า มูลค่าสุทธิทางบญัชี จาํนวน   0.08  ลา้นบาท

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

                (     นายสันติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ เครืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งานระหวา่งทาํ รวม

อาคารเช่า เครืองใชส้าํนกังาน

ราคาทุน :

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 1,855,791.90      20,325,851.44    7,017,470.20      3,271,949.77    -                      32,471,063.31    

เพมิขึน 1,445,351.01      759,700.00         698,775.32         261,226.35       1,524,251.01      4,689,303.69      

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                    -                      -                      

โอนออกเป็นสินทรัพย์ -                      -                      -                      -                    (1,445,351.01) (1,445,351.01) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 3,301,142.91      21,085,551.44    7,716,245.52      3,533,176.12      78,900.00           35,715,015.99    

เพมิขึน 266,481.50         263,220.00         274,130.20         91,489.90           -                      895,321.60         

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

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

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 3,567,624.41      21,348,771.44    7,990,375.72      3,624,666.02      -                      36,531,437.59    

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 (934,965.82) (18,217,869.33) (5,536,296.64) (2,521,754.08) -                      (27,210,885.87) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (377,481.21) (1,872,916.83) (631,289.51) (417,332.83) -                      (3,299,020.38) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (1,312,447.03) (20,090,786.16) (6,167,586.15) (2,939,086.91) -                      (30,509,906.25) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (167,032.19) (188,047.00) (179,392.81) (108,056.22) -                      (642,528.22) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 (1,479,479.22) (20,278,833.16) (6,346,978.96) (3,047,143.13) -                      (31,152,434.47) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 2,088,145.19      1,069,938.28      1,643,396.76      577,522.89         -                      5,379,003.12      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1,988,695.88      994,765.28         1,548,659.37      594,089.21         78,900.00           5,205,109.74      

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 642,528.22

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 931,255.63

       ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยถ์าวรซึงหกัค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้ทียงัใชง้านอยูจ่าํนวน  25.95 ลา้นบาท

 และจาํนวน 22.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั

      ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัมียานพาหนะภายใตส้ัญญาเช่า มูลค่าสุทธิทางบญัชี จาํนวน  0.08 ลา้นบาท

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

                (     นายสันติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิโปรแกรม

ราคาทุน 

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 1,672,249.50

เพมิขึน -                              

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1,672,249.50

เพมิขึน -                              

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,672,249.50

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที  1 มกราคม 2563 (915,045.91) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (404,344.65) 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (1,319,390.56) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวด (91,732.98) 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 (1,411,123.54) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 261,125.96

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 352,858.94

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 91,732.98

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบังวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 103,326.96

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

            (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )             (     พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ เช่าอาคาร

ราคาทุน 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 10,839,670.05            

เพมิขึน 4,328,868.42              

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 15,168,538.47            

เพมิขึน -                              

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ยกเลิกสญัญา (10,839,670.05)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 4,328,868.42              

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 -                              

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (4,802,038.66)

ค่าเสือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (4,802,038.66)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (1,541,643.33)

ค่าเสือมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -                              

ยกเลิกสญัญา 5,081,095.35              

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 (1,262,586.64)

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 3,066,281.78

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 10,366,499.81            

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 1,541,643.33

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 1,016,219.07              

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

            (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )             (     พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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            (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )             (     พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

- 25 -



16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

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

            (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )             (     พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )
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17. ภาษีเงินได้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที

31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       สาํรองค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคนิติบุคคลหมู่บา้น 911,565.83 911,565.83

       ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน           711,139.00 711,139.00

รวม 1,622,704.83 1,622,704.83

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563   กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีผลแตกต่าง

ชวัคราวส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ และขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ โดยบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดเ้พียงบางส่วนตามทีบริษทัคาดว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

มาใชป้ระโยชน์

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 

สรุปไดด้งันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือน 7,784.67 281,274.12        -                     -                     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

       จากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและ

              การกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว -                     483,398.86 -                     483,398.86

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่

       ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,784.67 764,672.98 -                     483,398.86

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

(     นายสันติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้สาํหรับ

งวดสามเดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (11,230,371.85) (30,560,890.62) (11,269,295.19) (31,815,141.39)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (%) 20% 20% 20% 20%

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,246,074.37) (6,112,178.13) (2,253,859.04) (6,363,028.29)

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

       รายจ่ายอืนทีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 143,976.28 34,902.15 143,976.28 34,902.15

       รายจ่ายทีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 245,434.86 172,819.15 245,434.86 142,395.19

       รายไดท้ีตอ้งรับรู้ภาษีเพมิเติม 46,539.60 -                     46,539.60 -                     

       ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัทีไม่ไดรั้บรู้เป็น

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,450,120.21 6,297,991.16 2,450,120.21 6,297,991.16

       จาํนวนภาษีของผลขาดทุนทียงัไม่รับรู้

              เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (632,211.91) (112,260.21) (632,211.91) (112,260.21) 

โอนกลบัสินทรัพยท์างภาษีทีไม่ถูกนาํมาใช ้ 

              ในปีภาษีทีเกิดขึน -                     483,398.86 -                     483,398.86

รวมผลกระทบทางภาษี 2,253,859.04 6,876,851.11 2,253,859.04 6,846,427.15

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น

       งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 7,784.67 764,672.98 -                     483,398.86

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

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

(     นายสันติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวยีนอืน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

เจา้หนีการคา้ 39,355,821.35 48,538,129.27 39,355,821.35 48,538,129.27

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,240,952.57 7,298,397.29 7,120,952.57 7,218,397.29

รวม 46,596,773.92 55,836,526.56 46,476,773.92 55,756,526.56

19. หนีสินผิดนัดชําระ

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ตวัแลกเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 473,582,876.64 466,247,260.20

รวม หนีสินผิดนดัชาํระ 473,582,876.64 466,247,260.20

เป็นหนีสินจากการผิดนดัชาํระตวัแลกเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1 แห่ง โดยในระหว่างงวด มียอดเคลือนไหว ดงันี

ยกมา เพมิขึน ลดลง คงเหลือ

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

       ดอกเบียคา้งจ่าย 116,247,260.20    7,335,616.44        -                        123,582,876.64    

       รวม 466,247,260.20    7,335,616.44        -                        473,582,876.64    

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



19.1        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 ต่อปี  ของจาํนวนเงินตามตวัแลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป 

(วนัที 11 เมษายน 2560)   จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน ค่าฤชาธรรมเนียมชนัอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั นอกจากทีแกใ้หเ้ป็นไปตามคาํ

พิพากษาศาลชนัตน้  ทงันีปัจจุบนัอยูร่ะหว่างทีฝ่ายโจทกแ์ละบริษทัยนืต่อศาลฎีกา  โดยปัจจุบนับริษทัไดบ้นัทึกดอกเบียใน

อตัราร้อยละ 8.50 ต่อปี  และคดีอยูร่ะหว่างกรมบงัคบัคดียดึทีดินทีเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั  ประกาศขายทอดตลาดและมี

ผูป้ระมูลซือทีดินบางส่วนแลว้ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10 และขอ้ 31.1

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



20. หนีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี-ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                      23,173,797.62

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  มียอดเคลือนไหว ดงันี

หน่วย : บาท

ยกมา จ่ายชาํระ รับรู้กาํไรจากการ คงเหลือ

ปรับโครงสร้างหนี

       ดอกเบียคา้งจ่าย 23,173,797.62    (5,000,000.00) (18,173,797.62) -                      

       รวม 23,173,797.62    (5,000,000.00) (18,173,797.62) -                      

       หนีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี เป็นเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้ลงวนัที 13 มีนาคม 2556 จาํนวน 2 วงเงินทคีรบ 

กาํหนดชาํระทงัจาํนวนแลว้ตงัแต่วนัที 13  มีนาคม  2560   ต่อมาเมอืวนัที  26  สิงหาคม  2562  บริษทัไดต้กลงทาํสญัญา

ปรับโครงสร้างหนีกบัสถาบนัการเงิน  รวมหนีทตีอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขเป็นจาํนวน 134.64 ลา้นบาท  ต่อมาเมือวนัที

16 ตุลาคม 2562   บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนับางส่วนและโอนขายทีดินทีเป็นหลกัประกนันนันาํเงินมาชาํระหนี

ตามเงือนไข จาํนวน 103.42 ลา้นบาท  ดงันนัหนีคงเหลืออยูจ่ะตอ้งทยอยผอ่นหนีทเีหลือภายใน1 ปีตามเงือนไข

       เมอืวนัที 22 มิถุนายน 2563 ไดม้ีการทาํบนัทึกเพิมเติมตอ่ทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยแกไ้ขใหข้ยาย

การรับชาํระหนีเงินกูอ้อกไปอีก 3  เดือน  โดยจากเดิมทีตอ้งชาํระใหเ้สร็จสินภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นตอ้งชาํระ

ใหเ้สร็จสินภายในเดือน ธนัวาคม 2563 และบริษทัไดม้ีการชาํระหนีเงินตน้เสร็จสินแลว้ในวนัที 30 ธนัวาคม 2563

       เมอืวนัที 29 มีนาคม 2564 ไดม้ีการทาํบนัทึกเพิมเติมตอ่ทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยใหช้าํระหนี

อีกจาํนวน  5  ลา้นบาทภายในวนัที 31 มีนาคม  2564  และเมือชาํระหนีครบถว้นแลว้ธนาคารจะยกหนีส่วนทเีหลือ

รวมทงัยกเลิกวงเงินกู ้และดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัทงัหมดคืนแก่บริษทั

       หนีคงเหลือทีตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไข ณ วนัที 29 มีนาคม 2564 แสดงดงันี :

หน่วย : บาท

ดอกเบียผดินดัชาํระ 5,000,000.00

ส่วนทเีหลือยกหนีใหเ้มอืสามารถปฏิบติัไดต้ามสญัญา 18,173,797.62

23,173,797.62

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



       เมอืวนัที 31 มีนาคม 2564  บริษทัไดช้าํระดอกเบียผดินดัจาํนวน 5 ลา้นบาท เสร็จสินแลว้ภายในกาํหนดตามเงือนไข

ทาํใหธ้นาคารยกหนีส่วนทเีหลือจาํนวน 18.17 ลา้นบาท  ให้แก่บริษทัและดาํเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัทงัหมดคืนแก่

บริษทั  และเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ดาํเนินการโอนเปลียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธิแลว้

       ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563   หนีสินดงักล่าวขา้งตน้คาํประกนัโดยการจดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13  และ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีการจ่ายชาํระหนีครบถว้นแลว้จึงไดรั้บหลกัประกนั

คืนจากเจา้หนี ต่อมาเมอืวนัที 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัดาํเนินการโอนเปลียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธิแลว้

21. หนีสินตามสัญญาเช่า

รายละเอียดเกียวกบัสินทรัพยท์เีช่าตามสญัญาเช่า มีดงันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ราคาทุน :

แสดงอยูส่่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

    -  ยานพาหนะ 1,966,029.95 1,966,029.95 1,966,029.95 1,966,029.95

แสดงอยูที่สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

    -  อาคาร 4,328,868.42 15,168,538.47    4,328,868.42 15,168,538.47    

       รวมราคาทุน 6,294,898.37 17,134,568.42 6,294,898.37 17,134,568.42

หกั ค่าเสือมสะสม (3,150,815.41) (6,471,975.99) (3,150,815.41) (6,471,975.99) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 3,144,082.96 10,662,592.43 3,144,082.96 10,662,592.43

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่า และการเคลือนไหวสาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 แสดงดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงิน

รวม เฉพาะกิจการ

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 12,502,422.69 12,437,810.69

เพิมขนึ 4,328,868.42 4,328,868.42

จ่ายชาํระ (5,861,954.46) (5,797,342.46) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 10,969,336.65 10,969,336.65

ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (5,965,491.64) (5,965,491.64) 

จ่ายชาํระ (1,657,006.09) (1,657,006.09) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 3,346,838.92 3,346,838.92

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทจีะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสญัญาเช่า ดงันี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ภายใน 1 ปี 2,498,297.04      4,636,084.68      

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 991,254.60         6,895,455.84      

   รวม 3,489,551.64      11,531,540.52    

หกั ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (142,712.72) (562,203.87) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่า 3,346,838.92      10,969,336.65    

หนีสินตามสญัญาเช่าการไม่รวมดอกเบียจ่ายในอนาคต มีดงันี

มูลค่าปัจจุบนัของหนีสินตามสญัญาเช่า 3,346,838.92      10,969,336.65    

หกั ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,368,462.88) (6,546,123.99) 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 978,376.04         4,423,212.66      

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสญัญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัที

31 มีนาคม 2564 และ 2563

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,557,327.63 1,016,219.00

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท้ีแสดงอยูใ่น

 - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 45,764.17 304,036.48

ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสญัญาเช่า 157,803.23 217,027.64

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 232,703.78 268,612.48

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



22. เงนิกู้ยืมระยะสันจากบุคคลอืน

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 27,649,878.08 39,593,049.77

กูเ้พิม -                      -                      

จ่ายคืน (1,252,608.84) (11,943,171.69) 

ยอดคงเหลือ ปลายงวด 26,397,269.24 27,649,878.08

บวก ดอกเบียคา้งจ่าย 82,329.24 -                      

หกั ดอกเบียจ่ายล่วงหนา้ (52,144.68) (49,691.45) 

รวม 26,427,453.80 27,600,186.63

       ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืนในรูปตวัแลกเงิน ระยะเวลา 3 เดือน

อตัราดอกเบยีร้อยละ 5.00 - 12.00 ต่อปี

       ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจาํนองตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย

และทีดินรอการพฒันา  มูลค่าตามบญัชี  จาํนวน  76.56  ลา้นบาท  และ 74.93  ลา้นบาท  ตามลาํดบั  เพือคาํประกนัหนีตวัแลกเงิน

ระยะสนับุคคลอืนจาํนวนเงินรวม  26.40 ลา้นบาท และ 27.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั

       เมอืวนัที  1 ตุลาคม 2561  บริษทัถูกเจา้หนีรายหนึงฟ้องร้องในคดีหมายเลขดาํที  ผบ. 5037/2561  เกียวกบัความผดิฐานผดิ

สญัญาตวัแลกเงินเรียกค่าเสียหายและจาํนอง จาํนวนมูลหนี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 28 มิถุนายน 2562 ศาลมีคาํพิพากษา

ตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้าํระหนีเสร็จสินภายใน 24 งวด  เริมงวดแรกในวนัท ี1 สิงหาคม 2562  และคิดดอกเบีย

ในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งปฎิบตัิตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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23. ประมาณการหนสิีนไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 

และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัที 1 มกราคม 9,662,573.00 8,149,747.00 

ส่วนทรัีบรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :

       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 393,383.07 2,387,018.00 

       ตน้ทุนดอกเบีย 29,499.66 149,268.00 

       ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง (2,085,154.65) -                      

ส่วนทรัีบรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

       (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,489,105.26) 300,330.00 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งงวด -                      (1,323,790.00)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,511,195.82 9,662,573.00 

ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงรวมในรายการ

ดงัต่อไปนี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ตน้ทุนขาย 16,421.13 58,787.00

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 34,977.09 72,572.00

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,358,244.86 401,263.00

รวม 1,409,643.08 532,622.00

ในระหวา่งงวดมีการเลิกจา้งพนกังาน และมีการจ่ายเงินจา้งออกตามกฎหมายแรงงาน จาํนวน 3.07 ลา้นบาท เมือมีการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 จึงมีหนีสินลดลงเป็นจาํนวน 2.08 ลา้นบาทสุทธิ เป็นรายจ่ายในงวดเมือ

เลิกจา้ง 0.99 ลา้นบาท

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

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

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

            ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,603,818.21) 300,330.00         

            ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 114,712.95         -                      

(1,489,105.26) 300,330.00         

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชใ้นการคาํนวณผลประโยชน์พนกังาน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  มีดงันี

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 1.90 1.71

อตัราการขึนเงินเดือน 4.50 6.00

อตัราการลาออก 0 – 25 0 – 25

24. สํารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  2535   มาตรา  116    บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”)  อยา่งนอ้ยร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี  จนกวา่สาํรอง

ดงักล่าวมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ
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25. ทุนเรือนหุ้น

25.1 มตอินุมตัิทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

เมอืวนัที 6 พฤศจิกายน 2563 ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดม้ีมตอินุมตัิเกียวกบัทุนดงันี

1.  ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 225.00 ลา้นบาท (จาก 1,100.00 ลา้นบาท เป็น 875.00 ลา้นบาท) โดยการตดัหุน้สามญั

    ทยีงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจาํนวน 225.00 ลา้นหุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง

    พาณิชย ์เมือวนัที 23 พฤศจิกายน 2563

2.  เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 1,425.00 ลา้นบาท (จาก 875.00 ลา้นบาท เป็น 2,300.00 ลา้นบาท)  มูลค่าทีตราไว้

    หุน้ละ 1.00 บาท โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนไมเ่กิน 875.00 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

    ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพมิทุน  ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท  และการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน

    จาํนวนไมเ่กิน  550.00  ลา้นหุน้  เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน

    เพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 25 พฤศจิกายน 2563 และจดทะเบียนทุนทีชาํระแลว้เป็นเงิน 1,457.00 ลา้นบาท  เมือ

    วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2564

25.2 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั

จาํนวนทุนชาํระแลว้และส่วนเกิน(ตาํ)กวา่มูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯ มีการเปลียนแปลงดงันี

จาํนวนหุน้ ทุนทีชาํระแลว้ ส่วนเกิน (ตาํ) กวา่

(บาท) มูลค่าหุน้สามญั (บาท)

หุน้สามญัทีออกและชาํระแลว้

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

เพิมทุนจากการรับชาํระค่าหุน้ 582,004,839.00 63,200,483.90 (518,804,355.10) 

ณ วนัสินงวด 1,457,004,839.00 938,200,483.90 (423,785,075.10) 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะทีสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือน สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี

หน่วย : บาท

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

การเปลียนแปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 21,056,982.67 21,150,550.54 21,056,982.67 21,150,550.54

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือขาย (13,251,807.88) 13,910,602.58 (13,251,807.88) 13,910,602.58

(โอนกลบั)ขาดทุนจากการลดมูลค่าตน้ทุนโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย 69,103.00 (306,368.22) 69,103.00 (306,368.22) 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 12,280,938.94 11,485,039.26 12,280,938.94 11,485,039.26

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 1,572,840.25 9,678,251.37 1,572,840.25 9,678,251.37

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน 478,406.50 1,922,890.94 478,406.50 1,922,890.94

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,275,904.53 2,066,441.48 2,275,904.53 2,050,801.66

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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27. กองทุนสํารองเลยีงชีพ

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลียงชีพ  พ.ศ. 2530 โดยบริษทั

และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั 

สาํหรับงวดสามเดือน  สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564 และ 2563  บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน   เป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท  และ

0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั

28. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัดาํเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือขาย และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันนั รายได ้ กาํไรและสินทรัพยท์งัหมดทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวกบัส่วนงานธุรกิจและ

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีกล่าวไว้

29. เครืองมือทางการเงนิ

29.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเสียงทางการเงนิ

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ิดตามและจดัการความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั

ผา่นรายงานความเสียงภายใน ซึงจะวเิคราะห์ความเสียงตามระดบัและขนาดของความเสียง ความเสียงเหล่านีรวมถึงความเสียง

ดา้นตลาด (ตลอดจนความเสียงจากอตัราดอกเบีย) ความเสียงดา้นเครดิต และความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

29.2 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 2564 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีสาระสาํคญั สามารถจดัประเภทอตัราดอกเบียและสามารถ

แยกตามวนัที  ครบกาํหนดสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน ดงันี

อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.38 -             -            0.38 32.76  0.25 - 0.50

       เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 34.99 -             -            -            34.99 0.50

       รวม 67.37 -             -            0.38 67.75

หนสิีนทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 473.58 -             -            -            473.58 8.50

       หนีสินตามสญัญาเช่า 2.37 0.98 -            -            3.35 5.25 - 5.775

       เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน 26.43 0.00 -            -            26.43 5.00 - 12.00

       รวม 502.38 0.98 -            -            503.36

อตัราดอกเบีย

ภายใน 1 ปี ทีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.96 -             -            0.38 23.34  0.25 - 0.50

       เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 34.99 -             -            -            34.99 0.50

       รวม 57.95 -             -            0.38 58.33

หนสิีนทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 473.58 -             -            -            473.58 8.50

       หนีสินตามสญัญาเช่า 2.37 0.98 -            -            3.35 5.25 - 5.775

       เงินกูย้ืมและดอกเบียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 78.00 -             -            6.72 84.72 0.46 - 3.00

       เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน 26.43 -             -            -            26.43 5.00 - 12.00

       รวม 580.38 0.98 -            6.72 588.08

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

อตัราดอกเบียคงที อตัรา

ดอกเบีย

ลอยตวั

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย
รวมมากกวา่ 1 

ปี ถึง 5 ปี
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อตัราดอกเบียคงที อตัรา

ดอกเบีย

ลอยตวั

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย
รวมมากกวา่ 1 

ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)



29.3 ความเสียงด้านเครดิต

      กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ  คือ  ความเสียงทีกบัลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนีแก่กลุ่มบริษทั

ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด ซึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีนโยบายทีกาํหนดไวเ้พือป้องกนัความเสียงจากการให้

สินเชือ โดยการไม่โอนกรรมสิทธิในสินทรัพยที์ขายใหก้บัลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บชาํระมูลค่าตามสัญญาทงัหมด

      กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ   เนืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวน

มากราย  ซึงรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดที้รับเป็นเงินสด โดยรายการทีเกียวขอ้งกบัเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด กลุ่มบริษทั

ไดเ้ลือกทีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินทีมีคุณภาพและมีความน่าเชือถือสูง

29.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง

      กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพยีงพอตอ่การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดทีลดลง บริษทัมี

แผนการแกไ้ขโดยการเพิมทุนจดทะเบียน

      รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 ซึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสัญญาทียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

หนีสินทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 473.58 -                  473.58 

       หนีสินตามสัญญาเช่า 2.37 0.98 3.35 

       เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 26.43 -                  26.43 

       รวม 502.38 0.98 503.36 

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

(     นายสันติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ภายใน 1 ปี
มากกวา่ 1 ปี 

ถึง 5 ปี รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

หนีสินทางการเงิน

       หนีสินผิดนดัชาํระ 473.58 -                   473.58 

       หนีสินตามสญัญาเช่า 2.37 0.98 3.35 

       เงินกูย้มืและดอกเบียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 84.72 -                   84.72 

       เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 26.43 -                   26.43 

       รวม 587.10 0.98 588.08 

29.5 มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน

          เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน  ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม

          ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยที์เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม โดยแยกแสดงตาม

ลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม 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    

          ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายตุิธรรมของ

เครืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง

 5 ปี
รวม



29.6 การบริหารจัดการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของกลุ่ม

บริษทัเพอืสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต์่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพือลดตน้ทุนของเงินทุน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุน สรุปไดด้งันี

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน 2.38                   3.23                    3.64                 5.46                    

30. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน

30.1 ภาระผูกพนัเกียวกับสัญญาบริการ

ณ วนัที 31 มีนาคม  2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาบริการทีปรึกษา ซึงบริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายตามสญัญา

ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน  1.40  ลา้นบาท 

30.2 หนังสือคําประกันธนาคาร

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  และวนัที 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัมีหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทั  ซึง

คาํประกนัโดยเงินฝากประจาํทีมีภาระคาํประกนั ดงันี

หน่วย : ล้านบาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการสร้างระบบสาธารณูปโภค 32.79               32.79                  

หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.20                 0.20                    

รวม 32.99               32.99                  

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

  -  42 -

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

งบการเงินรวม (เท่า) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่า)



31. คดคีวามฟ้องร้อง

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564  บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ดงันี

31.1 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 ซึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งพิจารณา

ของศาลฎีกา  นอกจากนีโจทกไ์ดด้าํเนินการบงัคบัคดี นาํเจา้พนกังานบงัคบัคดียดึทีดินของบริษทัประกาศขายทอดตลาด  และมีผู ้

ประมูลซือทดิีนบางส่วนแลว้ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10

31.2 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   ศาลอุทธรณ์   พิพากษายกคาํสงัศาลชนัตน้ทีใหเ้พิกถอนกระบวนการพิจารณา และ

ศาลอุทธรณ์สงัใหด้าํเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป 

วนัที 23 เมษายน 2564 บริษทัยนืฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ ในส่วนกลบัคาํพิพากษาศาลชนัตน้ในเรืองอาํนาจฟ้อง

ปัจจุบนัอยูก่ระบวนการของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา อยา่งไรกต็าม ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ เห็นวา่บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมายแลว้ และเชือวา่ผลของคดีน่าจะเป็นไปในทางทีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ

31.3 คดีหมายเลขดาํที ผบ.5037/2561  ในวนัท ี 1  ตุลาคม  2561  บริษทัถูกเจา้หนีเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืนรายหนึง ฟ้องร้อง

เกียวกบัความผดิฐานผดิสญัญาตวัแลกเงินเรียกค่าเสียหายและจาํนอง จาํนวนมูลหนี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 28 มิถุนายน 2562 

ศาลมีคาํพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้าํระหนีเสร็จสินภายใน 24 งวด เริมงวดแรกในวนัท ี1 สิงหาคม 2562 และ

คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งปฎิบติัตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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31.4 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 

เมอืวนัที 29 มกราคม 2563 กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินไดม้ีการส่งหนงัสือที ยธ.0805/161 ฉบบัลงวนัท ี

24  มกราคม  2563  ตอบกลบัมายงับริษทัวา่คดีพิเศษที  151/2561  อยูร่ะหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวนพิเศษ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ 

เมอืวนัที 10 มิถุนายน 2563  บริษทัไดน้าํส่งเอกสารและเขา้ใหก้ารเพิมเติม  

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

วนัที
เรืองทร้ีองทุกข์

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

บุคคลทีถูกร้องใหด้าํเนินคดีอาญา
หนงัสือร้องทุกข์
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ปัจจุบนัพนกังานสอบสวน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ไดม้ีการออกหมายเรียกผูต้อ้งหาทงั  7  คน   มารับทราบขอ้กล่าวหา 

ปรากฎวา่มีผูต้อ้งหาจาํนวน 5 ราย ไดรั้บหมายเรียกผูต้อ้งหาและมาใหก้ารต่อพนกังานสอบสวนแลว้ และมีกาํหนดนดัส่งตวัไป

ยงัพนกังานอยัการในวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ส่วนผูต้อ้งหาอีก 2 ราย คือ 1) นายเทพทิวา บุตรพรม   ไดส่้งหมายเรียกผูต้อ้งหา 

จาํนวน   2  ครัง    แต่ไม่มาพบและอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการออกหมายจบั ส่วน 2) นายวรีวฒัน์ สุขวราห์ ไดม้ีการส่งหมายเรียก

ผูต้อ้งหา   โดยในครังแรกนนั มีการส่งหมายไดก้าํหนดนดัในวนัที  30  กนัยายน  2563 แต่ผูต้อ้งหาไม่มาพบ  และไดม้ีการออก

หมายเรียกครังท ี2   แต่ไม่สามารถส่งหมายได ้ จึงมีการออกหมายเรียกอีกครังตามกฎหมาย โดยมีกาํหนดใหผู้ต้อ้งหามาพบใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่ผูต้อ้งหาไม่มาพบ จึงมีการออกหมายจบัแลว้

วนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 พนกังานสอบสวนนดัรายงานตอ่ศาล และส่งสาํเนาการสอบสวนใหก้บัพนกังานอยัการพิเศษ

ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  เพือส่งคดีปรากฎมีผูต้อ้งหาทงัหมด  6  คน  ขาดแต่เฉพาะนายเทพทิวา  บุตรพรม  ซึงพนกังาน

สอบสวนจะออกหมายจบัต่อไป

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2564  กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนงัสือแจง้มายงับริษทั วา่การสอบสวนเสร็จสินแลว้ เมอืวนัที 

23 กุมภาพนัธ์ 2564 และอธิบดีมีความเห็นควรสังฟ้องผูต้อ้งหาทุกรายและไดส่้งตวัผูต้อ้งหาจาํนวน 6 ราย และสาํนวนให้

พนกังานอยัการแลว้ สาํหรับนายเทพทิวา  บุตรพรม ไดด้าํเนินการออกหมายจบั ขณะนีอยูร่ะหวา่งพนกังานอยัการพิจารณา

มีคาํสงัทางคดี โดยมีกาํหนดนดัใหผู้ต้อ้งหาไปรายงานตวัและรับทราบคาํสังในวนัท ี7 กรกฎาคม 2564

31.5 บริษทัไดด้าํเนินการแจง้ความร้องทกุขต์่อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทึกคาํร้องต่อกองบงัคบัการปราบปราม 

ลงวนัท ี28 ธนัวาคม 2561 ใหด้าํเนินการคดีอาญาเพิมเติมกบัผูบ้ริหารและอดีตผูบ้ริหารของบริษทักบัพวก ดงันี

คดีความที 1 คดีทอีดีตผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการซือทดิีนจาํนวน 10 โฉนด และอีก 2 โฉนด 

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

พระนครศรีอยธุยา ในราคา 190.00 ลา้นบาท

คดีความที  2 คดีทอีดีตผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการสมคบกนัทาํสญัญาเป็นนายหนา้ชีช่องและ

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 

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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ต่อมาไดถ้อนคาํร้องทุกขใ์นคดีนีเหตุผลเพราะวา่จะตอ้งติดตามพยานเอกสารทีสาํคญับางประการ  

ทยีงัไม่ไดม้า แต่บริษทัยงัคงสงวนสิทธิทจีะดาํเนินคดีตามกฎหมาย ไวใ้นชนันี และหากเมือบริษทั

ไดรั้บพยานเอกสารเรียบร้อยแลว้      จะดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   ประกอบกบัในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครังท ี3/2563 เมอืวนัที 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองใหม้ีการชะลอการ

ดาํเนินคดีไวก่้อน    จนกวา่จะสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพิมเติมใหเ้พียงพอเพือจะดาํเนินคดี

ต่อไป

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

คดีความที 1, 3 และ 4 อยูร่ะหวา่งการสอบสวนของกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกียวกบัอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจตามรายงานหนงัสือบนัทึกขอ้ความที ตช0026(13) พิเศษ ลงวนัท ี19 กนัยายน 2562

32. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือวนัที  14 พฤษภาคม 2564

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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