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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพำะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง  
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มี
ควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้น
จรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 33.7 และ 33.8 เร่ือง คดีควำมฟ้องร้องเก่ียวกบักำรร้องทุกขก์ล่ำวโทษ
กบักลุ่มบุคคลท่ีท ำให้บริษทัเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และต่อกอง
บงัคบักำรปรำบปรำม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ได้
แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี ้
 
1) การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.3 และขอ้ 10 บริษทัมีตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
ขำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 263.98 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัในงบกำรเงิน ไดถู้กแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ซ่ึงแต่ละโครงกำรเป็นโครงกำรพฒันำบำ้นขำย
ขนำดใหญ่ ท่ีมีกำรจดขอจดัสรรผ่ำนมำหลำยปี โดยบริษทัทยอยพฒันำและขำยในแต่ละโซนและแปลงขำย อำจ
ไดรั้บผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงสภำพโครงกำรท่ีมีกำรพฒันำผ่ำนมำหลำยปีและมีกำรชะลอ
กำรพัฒนำ และกำรขำยจำกปัญหำภำยในของบริษัท ส่งผลให้กำรแสดงมูลค่ำของต้นทุนโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยตำมวิธีรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
ประมำณกำรท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรในกำรวดัมูลค่ำ ซ่ึงดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรประกอบดว้ย ควำมแม่นย  ำ
ของกำรตั้งรำคำขำยท่ีคำดว่ำจะขำยได ้กำรทบทวนตน้ทุนประมำณกำรกำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงขอ้สมมติฐำนท่ี
ฝ่ำยบริหำรใชใ้นเร่ืองดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อกำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 
และค่ำใชจ้่ำยอนัเกิดจำกประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย(ถำ้มี)ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบักำรแสดงมูลค่ำของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยโดย 
 
• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแผนกำรขำยและนโยบำยกำรตั้งรำคำของฝ่ำยบริหำร และนโยบำยส่งเสริมกำรขำยท่ีจะ

ผลกัดนักำรขำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีฝ่ำยบริหำรไดค้ำดกำรณ์ไว ้
• ประเมินดุลยพินิจท่ีส ำคญัของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยในอนำคต 
• ตรวจสอบรำคำขำยของยูนิตท่ีขำยได้แล้วท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินรวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
• สอบทำนตน้ทุนประมำณกำรในส่วนต่ำงๆ ถึงรำยละเอียดขอ้มูลท่ีผูบ้ริหำรน ำมำจดัท ำตน้ทุนประมำณกำรใน

แต่ละโครงกำร เช่น ตน้ทุนพฒันำส่วนกลำงท่ีจะตอ้งท ำจนจบโครงกำร ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงบำ้นตำมแบบขำยใน
แต่ละหลงัของวสัดุ ค่ำแรง ทั้งปริมำณและรำคำว่ำมีกำรจัดท ำเหมำะสมในสภำพโครงกำรปัจจุบันหรือไม่ 
รวมถึงตน้ทุนและค่ำด ำเนินกำรอื่นๆ และสอบทำนประมำณกำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำโดยวิศวกร รวมถึงกำรท ำ
ควำมเขำ้ใจในสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรของวิศวกร 
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• เปรียบเทียบรำคำตน้ทุนกำรพฒันำแต่ละโครงกำร แต่ละแปลง (อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง) กบัรำคำของผูป้ระเมิน
อิสระ และท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวิธีกำรประเมินรำคำของผูป้ระเมินอิสระ 

• ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระของผูป้ระเมินอิสระ 
• เขำ้ส ำรวจสภำพโครงกำรทุกโครงกำรท่ีคงเหลืออยู่ทุกโครงกำร เปรียบเทียบสภำพจริงกบัหนงัสือยื่นจดัสรร

ท่ีดินกบัหน่วยงำนรำชกำร และเปรียบเทียบกบัขอ้ตกลงในกำรซ้ือขำยของลูกคำ้ 
 

2) การแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.4, 4.7, 4.8, 11, 13 และขอ้ 14 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย จ ำนวน 278.17 ลำ้นบำท ท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 126.89 ลำ้นบำท 
และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จ ำนวน 75.63 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัในงบกำรเงิน และมีบำง
โครงกำรรอพฒันำเป็นระยะเวลำนำน โดยมูลค่ำตำมบญัชีแสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (ถำ้มี) ซ่ึง
ผูบ้ริหำรจะพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยจ์ะเกิดกำรดอ้ยค่ำ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยว่์ำต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชีหรือไม่ โดยผูบ้ริหำรจะจดัให้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงกำรประเมิน
มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำยกำรท่ีตอ้งค ำนวณภำยใตข้อ้สมมติฐำน กำรเปรียบเทียบรำคำตลำด และกำรใชดุ้ลยพินิจของทั้ง
ฝ่ำยบริหำรและผูป้ระเมินอิสระ 

 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บควำมเช่ือมัน่ เก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย ท่ีดินรอกำรพฒันำและ

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดย 
 
• พิจำรณำข้อบ่งช้ีท่ีจะเกิดกำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย ท่ีดินรอกำรพัฒนำและ

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
• ประเมินควำมเหมำะสมของแนวทำงกำรวดัมูลค่ำของผูบ้ริหำร 
• ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระของผูป้ระเมินอิสระ 
• ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรท่ีผูป้ระเมินอิสระใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย ์
• ประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรและผูป้ระเมินอิสระใชใ้นกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย ์
• เขำ้ส ำรวจสภำพของสินทรัพยว่์ำสำมำรถท ำประโยชน์ทำงเศรษฐกิจไดจ้ริงหรือไม่ 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น) ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะ
ไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ ำนและ
พิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือ
ปรำกฏว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอยำ่งเหมำะสม 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว่้ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้  
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง  

ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบ

กำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำร

แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร

ทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง

เอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรบนัทึกรำยกำรหรือแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือ

กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม

กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ

กลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง 

บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร จำกหลกัฐำน

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ ว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ื องหรือไม่ ถ้ำ

ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคต

อำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำร

เปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ ท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอ

ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของ

กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนด

แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตผุลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำร
ส่ือสำรดงักล่ำว 
 

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

 
วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 19,344,334.57       27,393,919.83       18,958,659.43       17,447,431.61       

ลูกหน้ีบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9, 7.2 -                        -                        -                        -                        

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 10 263,980,176.61     234,048,440.46     263,980,176.61     234,048,440.46     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,142,814.73         2,596,759.62         3,142,814.73         2,586,113.34         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 11 278,176,956.23     278,176,956.23     278,176,956.23     278,176,956.23     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 564,644,282.14     542,216,076.14     564,258,607.00     532,258,941.64     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32.3 34,973,177.31       47,974,731.40       34,973,177.31       47,974,731.40       

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                        -                        29,999,980.00       29,999,980.00       

ท่ีดินรอการพฒันา 13 126,892,863.14     226,490,997.62     126,892,863.14     226,490,997.62     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 75,631,136.95       75,631,136.95                75,631,136.95 75,631,136.95       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 15 5,205,109.74         5,549,374.47         5,205,109.74         5,260,177.44         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 16 352,858.94            757,203.59            352,858.94            757,203.59            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 10,366,499.81       -                        10,366,499.81       -                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,622,704.83         2,106,103.69         1,622,704.83         2,106,103.69         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 18,392,423.81       15,728,103.81       18,392,443.81       15,728,103.81       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 273,436,774.53     374,237,651.53     303,436,774.53     403,948,434.50     

รวมสินทรัพย์ 838,081,056.67     916,453,727.67     867,695,381.53     936,207,376.14     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                                (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 19 55,836,526.56       48,334,836.46       55,756,526.56       51,097,839.16       

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,505,047.09         7,394,167.47         4,505,047.09         7,394,167.47         

หน้ีสินผิดนดัช าระ 20 466,247,260.20     436,497,260.22     466,247,260.20     436,497,260.22     

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 21 23,173,797.62       34,076,331.24       23,173,797.62       34,076,331.24       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 6,546,123.99         1,450,599.59         6,546,123.99         1,385,987.59         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 5,000,000.00         -                        5,000,000.00         -                        

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 7.2 -                        -                        93,686,619.90       81,939,922.58       

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 23 27,600,186.63       39,548,402.73       27,600,186.63       39,548,402.73       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 199,948.61            2,486,823.76         -                        -                        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 25,671,630.21       25,937,010.98       25,670,430.21       25,937,010.98       

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 614,780,520.91     595,725,432.45     708,185,992.20     677,876,921.97     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 4,423,212.66         212,153.05            4,423,212.66         212,153.05            

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 9,662,573.00         8,149,747.00         9,662,573.00         8,149,747.00         

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,207,889.49       10,953,840.41       11,207,889.49       10,953,840.41       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 25,293,675.15       19,315,740.46       25,293,675.15       19,315,740.46       

รวมหนีสิ้น 640,074,196.06     615,041,172.91     733,479,667.35     697,192,662.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                                (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

- 2 -

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั  1,100,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,100,000,000.00  1,100,000,000.00  

หุ้นสามญั  2,300,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 26 2,300,000,000.00  2,300,000,000.00  

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

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

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 95,019,280.00       95,019,280.00       95,019,280.00       95,019,280.00       

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 25 102,294,491.98     102,294,491.98     102,294,491.98     102,294,491.98     

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (874,306,911.37) (770,901,217.22) (938,098,057.80)    (833,299,058.27)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 198,006,860.61     301,412,554.76     134,215,714.18     239,014,713.71     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 838,081,056.67     916,453,727.67     867,695,381.53     936,207,376.14     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันต ิ ปิยะทตั   )                                (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

- 3 -

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

รายไดจ้ากการขาย 148,853,937.91    218,496,579.01     148,853,937.91    218,496,579.01      
ตน้ทุนขาย (110,509,117.74) (161,819,079.15)    (110,509,117.74) (161,819,079.15)    
ก าไรขั้นต้น 38,344,820.17      56,677,499.86       38,344,820.17      56,677,499.86        

รายไดอ่ื้น :
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 5,498,085.52        1,272,470.89         5,498,085.52        1,272,470.89          
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 901,933.00           40,739,756.07       -                        34,825,081.44        
รายไดอ่ื้น 6,912,911.56        11,283,438.06       6,843,451.96        11,108,680.72        
รวมรายไดอ่ื้น 13,312,930.08      53,295,665.02       12,341,537.48      47,206,233.05        

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (25,191,107.47) (42,094,565.01)     (25,191,107.47) (42,094,565.01)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (96,204,848.19) (95,593,297.07)     (95,803,683.14) (95,057,989.72)      
คา่ใชจ่้ายอ่ืน

(โอนกลบั)และขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -                       16,557,456.00       -                        16,557,456.00        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                       (90,733,430.00)     -                        (90,733,430.00)      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีดินรอการพฒันา -                       (749,644.33)          -                        (749,644.33)           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 798,922.53           (82,639.46)            798,922.53           (82,639.46)             

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (68,939,282.88) (102,722,954.99) (69,509,510.43) (108,277,079.61) 
ตน้ทุนทางการเงิน (33,296,326.10) (46,634,797.52)     (34,505,760.24) (48,861,472.43)      
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (102,235,608.98) (149,357,752.51)    (104,015,270.67) (157,138,552.04)    

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 (869,755.17) (6,349,975.82)       (483,398.86) (4,777,688.90)        
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (103,105,364.15) (155,707,728.33)    (104,498,669.53) (161,916,240.94)    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี (300,330.00) (959,563.00)          (300,330.00) (959,563.00)           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (300,330.00) (959,563.00)          (300,330.00) (959,563.00)           
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (103,405,694.15) (156,667,291.33)    (104,798,999.53) (162,875,803.94)    

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (103,105,364.15) (155,707,728.33)    (104,498,669.53) (161,916,240.94)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                        -                        -                         

(103,105,364.15) (155,707,728.33)    (104,498,669.53) (161,916,240.94)    

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (103,405,694.15) (156,667,291.33)    (104,798,999.53) (162,875,803.94)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                        -                        -                         

(103,405,694.15) (156,667,291.33)    (104,798,999.53) (162,875,803.94)    

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.12)                    (0.18)                     (0.12)                     (0.19)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                 (    นายสันติ  ปิยะทัต   )                   (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2562 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 -614,233,925.89 458,079,846.09

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                       -                          -                        -155,707,728.33 -155,707,728.33

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                          -                        -959,563.00 -959,563.00

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                          -                        -156,667,291.33 -156,667,291.33

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 875,000,000.00 95,019,280.00 102,294,491.98 -770,901,217.22 301,412,554.76

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                       -                          -                        -103,105,364.15 -103,105,364.15

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                          -                        -300,330.00 -300,330.00

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                          -                        -103,405,694.15 -103,405,694.15

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

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

           (    นายสันติ  ปิยะทัต   )                         (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ รวมส่วนของ

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2562 875,000,000.00  95,019,280.00     102,294,491.98    (670,423,254.33)     401,890,517.65     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                      -                        -                        (161,916,240.94)     (161,916,240.94)    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                        (959,563.00)            (959,563.00)           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                        (162,875,803.94)     (162,875,803.94)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 875,000,000.00  95,019,280.00     102,294,491.98    (833,299,058.27)     239,014,713.71     

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

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                      -                        -                        (104,498,669.53)     (104,498,669.53)    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                        (300,330.00)            (300,330.00)           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                        (104,798,999.53)     (104,798,999.53)    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(    นายสันติ  ปิยะทัต   )                         (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (103,105,364.15) (155,707,728.33) (104,498,669.53) (161,916,240.94) 

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 869,755.17 6,349,975.82 483,398.86 4,777,688.90

คา่เส่ือมราคา และตดัจ าหน่าย 8,521,043.51 4,363,843.30 8,505,403.69 4,263,695.08

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (798,922.53) 82,639.46 (798,922.53) 82,639.46               

คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (3,434,738.07) (27,425,727.52) (3,434,738.07) (27,425,727.52) 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (42,064.80) (19,999.00) -                         (19,999.00) 

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา (5,498,085.52) (1,272,470.89) (5,498,085.52) (1,272,470.89) 

ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (901,933.00) (40,739,756.07) -                         (34,825,081.44) 

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ -                       16,250.40             -                         16,250.40               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                       90,733,430.00      -                         90,733,430.00         

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 2,536,286.00 2,905,917.00 2,536,286.00 2,905,917.00

(โอนกลบั)ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง -                       (16,558,737.76) -                         (16,558,737.76) 

รายไดอ่ื้นๆ จากการโอนกลบัประมาณการคา่ใชจ่้าย (2,936,681.37) (6,951,894.35) (2,936,681.37) (6,951,894.35) 

ดอกเบ้ียจ่ายและคา่ธรรมเนียม 33,296,326.10 46,634,797.52 34,505,760.24 48,861,472.43

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินด าเนินงาน (71,494,378.66) (97,589,460.42) (71,136,248.23)      (97,329,058.63)       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (26,517,860.53) 115,440,531.19 (26,517,860.53)      115,440,531.19       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 62,587.92 (2,211,854.49) 51,921.64              419,555.83             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 95,741.24 961,957.36 95,741.24              878,145.36             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,649,533.42 (22,574,861.00) 7,806,530.72         (22,446,925.80)       

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (2,889,120.38) 4,103,540.33 (2,889,120.38)        4,114,894.99          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (265,380.78) 4,274,872.67 (266,580.78)           4,274,872.67          

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,323,790.00) -                        (1,323,790.00)        -                          

หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง -                       (632,600.30) -                         (632,600.30)            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 254,049.08 299,770.54 254,049.08            299,770.54             

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (91,428,618.69) 2,071,895.88 (93,925,357.24)      5,019,185.85          

จ่ายดอกเบ้ีย (50,996.94) (468,860.81) (50,996.94)             (468,860.81)            

จ่ายภาษีเงินได ้ (5,433,312.70) (4,779,500.58) (2,760,081.24)        (4,437,803.99)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (96,912,928.33) (3,176,465.51) (96,736,435.42)      112,521.05             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (    นายสันติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

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

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เพ่ิมข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 13,001,554.09      (1,940,531.74)       13,001,554.09       (1,940,531.74)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                       123,954,372.00    -                         118,039,697.37       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                       6,472,732.00        -                         6,472,732.00          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 106,313,775.01    20,000.00             105,096,220.00      20,000.00               

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ (3,243,952.68)       (915,179.94)          (3,243,952.68)        (915,179.94)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (399,377.50)          -                         (399,377.50)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทุน 116,071,376.42    127,192,014.82    114,853,821.41      121,277,340.19       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูย้มืกรรมการ 5,000,000.00        -                        5,000,000.00         -                          

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                       -                        97,000,000.00       12,000,000.00         

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                       -                        (86,462,360.93)      (13,400,000.00)       

เงินสดจ่ายช าระเงินหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี (10,898,935.48)     (92,501,064.52)     (10,898,935.48)      (92,501,064.52)       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (11,943,171.69)     (13,706,950.23)     (11,943,171.69)      (13,706,950.23)       

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (5,861,954.46)       (2,188,737.31)       (5,797,342.46)        (2,006,255.31)         

ดอกเบ้ียจ่าย (3,503,971.73)       (15,868,112.91)     (3,504,347.62)        (18,013,347.91)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (27,208,033.36)     (124,264,864.97)   (16,606,158.18)      (127,627,617.97)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (8,049,585.26)       (249,315.66)          1,511,227.82         (6,237,756.73)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 27,393,919.83      27,643,235.49      17,447,431.61       23,685,188.34         

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

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (    นายสันติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 2 -



1.   ข้อมูลทั่วไป

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย

ท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 อำคำรเลอคองคอร์ด ชั้นท่ี 19 ห้องเลขท่ี 1901 ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย

บริษทัประกอบธุรกิจในดำ้นพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  

บริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยกฤติภทัร อิทธิสญัญำกร คิดเป็นร้อยละ 35.68 ต่อมำภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน

ไดมี้กำรเปล่ียนสดัส่วนผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยสนัติ ปิยะทตั คิดเป็นร้อยละ 23.38 และนำยกฤติภทัร  อิทธิสญัญำกร

ถือคิดเป็นร้อยละ 21.43

2.   หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน

             งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำ

วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”)  กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม  พ.ศ. 2560  เร่ือง กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2560   โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญั

จำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เร่ืองก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3)

พ.ศ. 2562

       งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลคำ่ขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน

ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)  ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่ง

ต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำว

อำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอน  และผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ   ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำม

ควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลคำ่ของสินทรัพย ์ ประมำณกำรหน้ีสิน

และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง  ๆ  เม่ือสถำนกำรณ์

มีกำรเปล่ียนแปลง

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

2.3 การวดัมูลค่ายตุิธรรม

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมทั้ง

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทัก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม

ผูป้ระเมินมูลคำ่ ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม

ระดบั 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน

กลุ่มผูป้ระเมินมูลคำ่มีกำรทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้และปรับปรุงกำรวดัมูลคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ

หำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลคำ่ยติุธรรม เช่น รำคำจำกนำยหนำ้ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลคำ่ รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมวำ่เป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม

ประเด็นปัญหำของกำรวดัมูลคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษทั

เม่ือวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้ห้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะ

ท ำได ้มูลคำ่ยติุธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลคำ่ดงัน้ี

ระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่ง

เดียวกนั

ระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น รำคำท่ีสงัเกตได)้ ถำ้สินทรัพย์

นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

ระดบั 3 เป็นขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้)

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั กำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมของ

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทัรับรู้กำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดรำยกำร
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกรำคม 2563  มำถือปฏิบติั  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ

จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ

อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  กำรน ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั อยำ่งไรกต็ำม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

2.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 

จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลคำ่

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยคำ่ของ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั

ควำมเส่ียง  รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมี

ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฎิบติั ไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

2.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำม

มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลคำ่ กำรแสดงรำยกำรและกำร

เปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำร

เช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลคำ่ต  ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17  ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน โดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี

มำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2561)      สญัญำเช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่ำ

ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี มำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2563  และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5

2.4.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี  เร่ือง  มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม

ทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19)   โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั  และเพ่ือให้เกิด

ควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
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(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563  และมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี  1

มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม

ทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมูลคำ่ของผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลคำ่ของผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยคำ่ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 

เร่ืองกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดคำ่เช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้ห้เช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลง

สญัญำเช่ำโดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสดัส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำร

คำ่เส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสดัส่วนของ

คำ่เช่ำท่ีลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า

   TFRS 16  ไดมี้กำรปรับปรุงส ำหรับกำรยนิยอมลดคำ่เช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มิถุนำยน 2563  ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้กำรปรับปรุงน้ีเพ่ือเป็นกำรผอ่นปรน

ในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำ        โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งประเมินวำ่กำรยนิยอมลดคำ่เช่ำท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และเขำ้เง่ือนไขตำมท่ีระบุไว ้ ถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำหรือไม่  

โดยให้บนัทึกกำรยนิยอมลดคำ่เช่ำนั้นเสมือนวำ่ไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ นอกจำกน้ี TFRS 16 ฉบบัปรับปรุง 

ไดเ้พ่ิมขอ้ก ำหนดส ำหรับขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง     โดยกิจกำรตอ้งถือปฏิบติั

ตำมกำรปรับปรุงดงักล่ำวกบังบกำรเงินประจ ำปีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

เป็นตน้ไป  ทั้งน้ีอนุญำตให้กิจกำรถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่  

            มกราคม 25641 มกราคม 2564

      สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

            ฉบบัปรับปรุง   ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1  มกรำคม  2564 ฉบบัปรับปรุง   ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   1  มกรำคม  2564 

            มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง   หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง   หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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            รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้

            แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงแนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ประกอบดว้ย กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

            กำรเงิน ค  ำนิยำมของธุรกิจ ค  ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั และกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง กำรเงิน ค  ำนิยำมของธุรกิจ ค  ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั และกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 

   ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน

            น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติักลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

3.	เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม

ก. ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทั ซ่ึงบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) มีอ  ำนำจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) หลงัจำกไดต้ดัยอด

คงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัแลว้ โดยบริษทัไดน้ ำบริษทัยอ่ยเขำ้มำจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ  ำนำจควบคุม

ข. กำรตดับญัชีรำยกำรระหวำ่งบริษทัในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กบัส่วนของผูถื้อหุ้นโดยถือหลกักำรตดับญัชีเป็น

เงินลงทุนร้อยละ 100 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน แสดงเป็นส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

ค. งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึน    โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทั  เค.ซี. 

พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย เท่ำนั้น กำรใชข้อ้มูลตำมงบกำรเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น อำจมีขอ้จ ำกดั

ดำ้นลกัษณะธุรกิจท่ีคอ่นขำ้งแตกต่ำงกนัในบรรดำบริษทัต่ำง ๆ ท่ีน ำงบกำรเงินมำประกอบเป็นงบกำรเงินรวม

ง. งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบกำรเงิน

บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน)  เขำ้ถือหุ้นหรือมีอ ำนำจควบคุมอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทั

ยอ่ยดงัน้ี

ช่ือบริษทั 2563 2562

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัโดยตรง

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั 99.99 99.99

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 

ผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวน

เงินผลตอบแทนของบริษทังบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำร

ควบคุมส้ินสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เม่ือบริษทัสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

สดัส่วนกำรถือหุ้น

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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ประเภทธุรกิจของบริษทั (ร้อยละ)

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์



ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก ำไรหรือขำดทุนท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้

วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้

4.2 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร

เฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรกต็ำม ส ำหรับ

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ย

รำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้

4.2.1  กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลคำ่

           สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มูลคำ่ยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น

           สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไร หรือขำดทุน   หรือผำ่นก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

           หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลคำ่ดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

4.2.2  กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

           สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้

ส้ินสุดลง   หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น   รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและ

ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือ

ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น  
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           กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินกต่็อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีกำรยกเลิก

ภำระผกูพนันั้นหรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสิน

ใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนั   ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่

อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่   โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลคำ่

ตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.2.3  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

           กลุ่มบริษทั ใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และ

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ   ดงันั้น  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลง

ของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต      แต่จะรับรู้คำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุ

ของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต 

ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ 

           ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยแุสดงถึงผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำก

เหตุกำรณ์ปฏิบติัผิดสญัญำท่ีมีควำมเป็นไปไดว้ำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคำดไว ้ในทำงกลบั

กนัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือน ขำ้งหนำ้แสดงถึงสดัส่วนของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

จะเกิดตลอดอำยท่ีุคำดวำ่จะเกิดจำกเหตุกำรณ์ปฏิบติัผิดสญัญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีควำมเป็นไปไดว้ำ่จะ

เกิดข้ึนภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัท่ีรำยงำน

4.2.4  กำรหกักลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

           สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน กต่็อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้และกิจกำรมีควำม

ตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั

4.3 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำยแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนสุทธิจำกคำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรลดลงของ

มูลคำ่โครงกำร (ถำ้มี)
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รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนคำ่ออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง ดอกเบ้ียจ่ำยท่ี

บนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงกำรและคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง

บริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลคำ่โครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยเป็นท่ีดินท่ีกรมบงัคบัคดีบงัคบัขำยทอดตลำด แสดงมูลคำ่รำคำทุนหรือมูลคำ่

สุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.5 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูย้มืท่ีกูม้ำโดยทัว่ไปและท่ีกูม้ำเป็นกำรเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำของท่ีดินและ

กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข   ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย ์  หกัดว้ยรำยได้

จำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้มืท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ   กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพยส้ิ์นสุดลงเม่ือ

กำรด ำเนินกำรท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย

ไดเ้สร็จส้ินลง 

ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืน ๆ รับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 

4.6  เงินลงทุนในบริษทัย่อย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลคำ่ตำมวิธีรำคำทุน บริษทัจะพิจำรณำมูลคำ่

ของเงินลงทุนหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยคำ่

4.7 ที่ดนิรอการพัฒนา

ท่ีดินรอกำรพฒันำเป็นท่ีดินของโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยท่ี์บริษทัยงัไม่ไดข้อใบอนุญำตให้ท  ำกำรจดัสรรและ

จะพฒันำต่อไปในอนำคต หรือขอจดัสรรแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้ระยะเวลำท่ีแน่นอนในกำรพฒันำ หรือเป็นโครงกำรท่ีหยดุชะงกั

เป็นระยะเวลำนำน ท่ีดินรอกำรพฒันำแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหรือมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่

4.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้ำ่เช่ำหรือจำกกำรเพ่ิมข้ึนของมูลคำ่ของ

สินทรัพย ์ วดัมูลคำ่เร่ิมแรกดว้ยรำคำโดยรวมตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและวดัมูลคำ่ภำยหลงั กำรรับรู้รำยกำรดว้ยวิธี

รำคำทุนสุทธิจำกคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของ
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สินทรัพย ์(ถำ้มี) คำ่เส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี

ยำนพำหนะ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5 ปี

คำ่เส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอำยกุำรให้ประโยชน์ทรำบไดแ้น่นอน  แสดงในรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม และ

คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) โดยจะตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนดงัน้ี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 ปี

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบไดแ้น่นอน  แสดงในรำคำทุนหกัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

มูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยคำ่

เกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยูโ่ดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เม่ือมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน

ต ่ำกวำ่มูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่รับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำย

ในก ำไรหรือขำดทุนทนัที

กำรค ำนวณมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน

- มูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน หมำยถึง มูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด หรือมูลคำ่จำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่

- ในกำรประเมินมูลคำ่จำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพย์

จะถูกคิดลดเป็นมูลคำ่ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีเป็นอตัรำก่อนภำษีเงินไดท่ี้สะทอ้นมูลคำ่ท่ีอำจประเมินไดใ้น

ตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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ไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย

กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่

- ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่คำ่ควำมนิยมท่ีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรำยกำร หำกประมำณกำร

ท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่คร้ังล่ำสุด

แลว้ เพียงเท่ำกบัมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกวำ่มูลคำ่ตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำกคำ่เส่ือมรำคำ

สะสมหรือคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม) เสมือนหน่ึงไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรหรือขำดทุนทนัที

4.12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงดว้ยรำคำทุน

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.13 สัญญาเช่า

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563

      ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินวำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ โดยสญัญำ 

จะเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ กต่็อเม่ือสญัญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุได้

ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน

บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลคำ่สญัญำเช่ำทุกสญัญำ  เวน้แต่สญัญำเช่ำระยะสั้น

และสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน)  บริษทัฯ บนัทึก

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิง และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ 

ผูเ้ช่ำ

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้  ณ  วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล  โดยแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนหลงัหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม

คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลคำ่ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย 

จ  ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมูลคำ่เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำใด ๆ

ท่ีจ่ำยช ำระ  ณ  วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ  คำ่เส่ือมรำคำของ

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์  โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสญัญำเช่ำ หรืออำยกุำรให้ประโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ ดงัต่อไปน้ี	
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อำคำรชุด-ส ำนกังำน 3 ปี

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ  คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจำก

วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

และลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะ

ถูกวดัมูลคำ่ใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม่

สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ

จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือ

สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ จะถูกรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

นโยบำยกำรบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563

สญัญำเช่ำยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ     ถือเป็น

สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลคำ่ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงิน

ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลคำ่ใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัคำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน

ตำมสญัญำระยะยำว     ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยขุอง

สญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำม สญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดคำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ

สญัญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ

ถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำม

วิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

4.14 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

- ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน

บริษทัรับรู้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

- ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

โครงกำรสมทบเงิน

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ี

บริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร

- โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัถือวำ่

เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน

บริษทัค ำนวณภำระผกูพนัในหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชวิ้ธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนั

ดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก

จำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.15 ประมาณการหนีสิ้น

บริษทัจะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำย

หรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออก

ของทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ   รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บ

ชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกกต่็อเม่ือมีควำมเสมือนแน่นอนวำ่หลงัจำกท่ีจ่ำยช ำระภำระผกูพนัแลว้  บริษทัน่ำจะ

ไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืน แต่ไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

4.16 การรับรู้รายได้

- รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ (ท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน) รับรู้เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสญัญำและ

โอนอ ำนำจกำรควบคุมของสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ โดยบริษทัไม่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรหรือควบคุมท่ีดินและบำ้น

พร้อมท่ีดินท่ีขำยไปแลว้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม    รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลคำ่ตำมสญัญำหลงัหกัส่วนลดและ

คำ่ส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน เน่ืองมำจำกรำยกำรนั้น สำมำรถวดัมูลคำ่ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร องคป์ระกอบของรำยไดจ้ะปันส่วนตำมสดัส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีส่งมอบ
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และภำระท่ีตอ้งปฎิบติัในกำรให้บริกำรท่ีรวมอยูใ่นสญัญำโดยให้มีควำมสมัพนัธก์บัรำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้

หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสญัญำ

- ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ

กลุ่มบริษทับนัทึกคำ่นำยหนำ้ท่ีจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นคำ่ใชจ่้ำยอยำ่ง

เป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสญัญำ   และจะบนัทึกคำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่

ของสินทรัพย ์เม่ือมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

- รำยไดอ่ื้น

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.17 ต้นทุนขายที่ดนิและบ้านพร้อมที่ดนิ

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน บริษทัไดท้  ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะ

เกิดข้ึน (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ให้กบัท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดินท่ีขำยไดต้ำมเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขำยและ

จ ำนวนแปลงท่ีขำย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมกำรรับรู้รำยได้

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.18 ภาษเีงินได้

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

- ภำษีเงินไดปั้จจุบนั

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

- ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวน

เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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บริษทัจะทบทวนมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร

ปรับลดมูลคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

4.19 ก าไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่   (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 

ดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ี

บริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 2.4, 2.4.2 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำร

บญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ แต่อยำ่งไรกต็ำม กำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำง

กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวด

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แสดงได้
ดงัน้ี  

หน่วย : บาท

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

31 ธนัวำคม 2562 กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -                     10,839,670.05   10,839,670.05   
หนีสิ้น

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 811,241.00        10,839,670.05   11,650,911.05   
รำยกำรปรับปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัต่อไปน้ี
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน
ดว้ยมูลคำ่ปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั

ณ วนัท่ี 1  มกรำคม 2563  ส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลคำ่ตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลคำ่ตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั
คร้ังแรก

กำรกระทบยอดระหวำ่งหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 แสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 11,721,749.76 11,721,749.76
บวก: ภำระผกูพนัจำกกำรต่ออำยขุองสญัญำเช่ำ -                     -                     
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลคำ่ต  ่ำ -                     -                     
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (882,079.71) (882,079.71) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
          กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 10,839,670.05 10,839,670.05
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,662,752.64 1,598,140.64
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 12,502,422.69 12,437,810.69

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน

งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร

ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

ประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัตอ้งประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร

อสงัหำริมทรัพย ์  ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนคำ่ออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค 

ตน้ทุนคำ่ก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้ทุนกำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง โครงกำรฝ่ำยบริหำรได้

ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ 

หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอยำ่งมีสำระส ำคญั
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และที่ดนิรอการพัฒนา

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรลดลงของมูลคำ่โครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน  และ

ท่ีดินรอกำรพฒันำ    เม่ือพบวำ่โครงกำรมีมูลคำ่ยติุธรรมลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลคำ่

ของโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน และท่ีดินรอกำรพฒันำเท่ำกบัมูลคำ่สุทธิท่ีคำดวำ่

จะไดรั้บคืน อยำ่งไรกต็ำม ควำมมีสำระส ำคญัและกำรปรับลดมูลคำ่ดงักล่ำวข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึง

ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะและ

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

การก าหนดอายสัุญญาเช่าที่มสิีทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า

กลุ่มบริษทัก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสญัญำเช่ำ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือก

ในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น  และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกใน

กำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในกำรประเมินวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือ

ท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ  โดยพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิด

ส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชสิ้ทธิเลือกนั้น      ภำยหลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำมีผล    กลุ่มบริษทัจะ

ประเมินอำยสุญัญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุม    และส่งผลต่อควำม

แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

บริษทัประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้นโดยใชอ้ตัรำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและใชมู้ลคำ่ประมำณกำร

ของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรค ำนวณ

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



7. รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุน และคำ่ใชจ่้ำย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจำกรำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัหรือสำมำรถ

ควบคุมบริษทัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน

ของบริษทั

7.1 ลกัษณะของควำมสมัพนัธก์บับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี

ล ำดบั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

1. บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั บริษทัยอ่ยโดยกำร เงินกูย้มืระยะสั้น, อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

   ถือหุ้นโดยตรง เจำ้หน้ีกำรคำ้และ      0.49 – 3.00 ต่อปี

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

2. บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเก่ียวกบั ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   โกลด ์จ  ำกดั บริษทั เป็นกรรมกำร รำยรับรำยจ่ำยตำมสญัญำร่วม

ของบริษทัดงักล่ำว ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์

3. บริษทั กรีนพำร์คแลนด ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเก่ียวกบั ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   จ  ำกดั หุ้นรำยใหญ่ของบริษทั รำยรับรำยจ่ำยตำมสญัญำร่วม

เป็นกรรมกำรในบริษทั ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์

ดงักล่ำว

4. บริษทั กรีนแลนด ์ มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และ ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

ลีฟว่ิงเพลส จ ำกดั บริษทั เป็นกรรมกำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุน

ของบริษทัดงักล่ำว เวียนอ่ืนตำมสญัญำร่วมทุน

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

5. บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุน ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   จ  ำกดั บริษทั เป็นผูถื้อหุ้นใน เวียนอ่ืนตำมสญัญำร่วมทุน

บริษทัดงักล่ำว พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

บุคคลหรือกิจกำร ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ
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(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

ล ำดบั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

6. บริษทั พรสวรรคเ์รียล มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และ ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   เอสเตท จ ำกดั บริษทั เป็นกรรมกำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุน

ของบริษทัดงักล่ำว เวียนอ่ืน ตำมสญัญำร่วมทุน

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

7. บริษทั รวมชยัผลิตภณัฑ์ มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุน ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   ไมอ้ดั จ  ำกดั บริษทั เป็นผูถื้อหุ้นของ เวียนอ่ืน ตำมสญัญำร่วมทุน

บริษทัดงักล่ำว พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

8. บริษทั สำมวำคำ้วสัดุก่อสร้ำง มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเก่ียวกบั ในรำคำตำมท่ีตกลงกนั

   จ  ำกดั บริษทั เป็นกรรมกำร รำยรับรำยจ่ำยตำมสญัญำร่วมทุน

ของบริษทัดงักล่ำว พฒันำอสงัหำริมทรัพย์

9. คุณกฤติภทัร   อิทธิสญัญำกร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดย ลูกหน้ีเร่ืองกำรยกัยอกเงินใน มูลหน้ีตำมคดีควำม

เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ ตัว๋แลกเงิน ฟ้องร้อง

บริษทั

10. คุณสนัติ  ปิยะทตั กรรมกำรบริษทั เงินกูย้มืระยะสั้น ไม่คิดดอกเบ้ีย

     ระหวำ่งกนั

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

- 18 -

บุคคลหรือกิจกำร ลกัษณะรำยกำร นโยบำยรำคำ



7.2 รำยกำรและจ ำนวนเงินดำ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562

       ลูกหนีบุ้คคลทีเ่กี่ยวข้องกนั

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,507,794.68 330,507,794.68 329,232,906.68 329,232,906.68 

(หกั)คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

(หกั) คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจะเกิดข้ึน(2562 : คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) (330,507,794.68) (330,507,794.68) (329,232,906.68) (329,232,906.68)

รวมลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ -                     -                     -                     -                     

       สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน

บริษทั กรีนแลนด ์ลีฟว่ิงเพลส จ ำกดั 982,416.65 1,601,339.18 982,416.65 1,601,339.18 

บริษทั กรีนพำร์คแลนด ์จ ำกดั 21,104.50 21,104.50 21,104.50 21,104.50 

บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีโกลด ์จ  ำกดั 130,841.13 130,841.13 130,841.13 130,841.13 

บริษทั สำมวำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั 1,643,622.22 1,643,622.22 1,643,622.22 1,643,622.22 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,777,984.50 3,396,907.03 2,777,984.50 3,396,907.03 

(หกั)คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

(หกั) คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจะเกิดข้ึน(2562 : คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) (2,777,984.50) (3,396,907.03) (2,777,984.50) (3,396,907.03)

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                     -                     -                     -                     

       เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั -                     -                     -                     3,171,208.00 

บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท จ ำกดั 308,205.00 308,205.00 308,205.00 308,205.00 

บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ำกดั 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 318,205.00 318,205.00 318,205.00 3,489,413.00 

       เงนิกู้ ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากบริษทัย่อย

บริษทั โมเดร์ิน สตรีท จ ากดั 

เงินกูย้มืระยะสั้น -                     -                     87,000,000.00    76,462,360.93 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     6,686,619.90 5,477,561.65 

รวม -                     -                     93,686,619.90 81,939,922.58 

       เงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั

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

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

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

7.3 รำยกำรและจ ำนวนเงินดำ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริษทั เป็นดงัน้ี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562

       ดอกเบีย้จ่าย

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั -                     -                     1,209,434.14 2,226,674.91

-                     -                     1,209,434.14 2,226,674.91

8.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

8.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

เงินสด 380,000.00 140,059.30 380,000.00 140,059.30

เงินฝำกกระแสรำยวนั 18,004,455.89 13,423,844.98 18,002,455.89 13,421,844.98

เงินฝำกออมทรัพย์ 740,190.21 13,830,015.55 356,515.07 3,885,527.33

เงินฝำกประจ ำ 219,688.47 -                     219,688.47 -                     

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.25 ถึง ร้อยละ 0.50 ต่อปี

(2562 : ร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี)

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



8.2 กำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

รำยกำรกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีแสดงกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ซ่ึงรวมทั้งกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเงินสดและ

ไม่เป็นเงินสด

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2563 จดัหำเงิน ธนัวำคม 2563

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย           109.67 (3.50)                   33.25                         -                   139.42

หน้ีสินผิดนดัช ำระ           350.00                         -                           -                           -                   350.00

หน้ีสินปรับโครงสร้ำงหน้ี             10.90 (10.90)                         -                           -                           -   

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร                   -   5.00                         -                           -                       5.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน             39.54 (11.94)                         -                           -                     27.60

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ               1.66 (5.86)                         -                     15.16                   10.96

          511.77 (27.20)                   33.25                   15.16                 532.98

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2562 จดัหำเงิน ธนัวำคม 2562

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย             78.90 (15.86)                   46.63                         -                   109.67

หน้ีสินผิดนดัช ำระ           350.00                         -                           -                           -                   350.00

หน้ีสินปรับโครงสร้ำงหน้ี           103.40 (92.50)                         -                           -                     10.90

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน             53.25 (13.71)                         -                           -                     39.54

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ               3.85 (2.19)                         -                           -                       1.66

          589.40 -124.26                   46.63                         -                   511.77

หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินรวม

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด
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หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินรวม

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด



(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2563 จดัหำเงิน ธนัวำคม 2563

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย           115.15 (3.50) 34.45                                          -   146.10                

หน้ีสินผิดนดัช ำระ           350.00                         -   -                                             -   350.00                

หน้ีสินปรับโครงสร้ำงหน้ี             10.90 (10.90) -                                             -   -                     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร                   -   5.00  -                                             -   5.00                    

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย             76.46 10.54  -                                             -   87.00                  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน             39.54 (11.94) -                                             -   27.60                  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ               1.66 (5.80) -                                       15.16 11.02                  

          593.71 (16.60)                   34.45                   15.16                 626.72

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2562 จดัหำเงิน ธนัวำคม 2562

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย             84.26 (18.01) 48.90                                          -   115.15                

หน้ีสินผิดนดัช ำระ           350.00                         -   -                                             -   350.00                

หน้ีสินปรับโครงสร้ำงหน้ี           103.40 (92.50) -                                             -   10.90                  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย             77.86 (1.40) -                                             -   76.46                  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน             53.25 (13.71) -                                             -   39.54                  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ               3.66 (2.00) -                                             -   1.66                    

หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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          672.43 (127.62)                   48.90                         -                   593.71

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



9. ลูกหนีบุ้คคลทีเ่กี่ยวข้องกนั

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 330,507,794.68 330,507,794.68 329,232,906.68 329,232,906.68

หกั คำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

จะเกิดข้ึน(2562 : คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) -330,507,794.68 -330,507,794.68 -329,232,906.68 -329,232,906.68
รวม -                     -                     -                        -                        

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีคำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -330,507,794.68 -329,232,906.68

ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -                        -                        

ตดัจ ำหน่ำย -                        -                        

จ ำนวนท่ีไดรั้บคืน -                        -                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -330,507,794.68 -329,232,906.68

ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนหกัคำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562 : คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) จ ำนวนเงิน 329.23 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรท่ีอดีตกรรมกำรของบริษทั 2 ท่ำน 

ท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ณ  ขณะนั้น    (ซ่ึง  ณ  วนัส้ินงวด กรรมกำรหน่ึงในสองท่ำนดงักล่ำวยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ

บริษทั แต่หลงัวนัส้ินงวดไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัแลว้ ) ไดน้ ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงิน ตำมมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2558  เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2558 จ ำนวนเงิน 394.42 ลำ้นบำท โดยไดมี้กำรโอนเงินออกจำก

บญัชีธนำคำรของบริษทัไปยงับญัชีธนำคำรของบุคคลหน่ึง  จ  ำนวนเงิน  393.14  ลำ้นบำท    และไดมี้กำรถอนเงินสดออกจำกบญัชี

ธนำคำรของบริษทั  จ  ำนวนเงิน 1.28  ลำ้นบำท  รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  394.42  ลำ้นบำท  โดยเงินดงักล่ำว บริษทัไดรั้บคืนจำก

กรรมกำรบำงส่วนในปี 2559  จ ำนวน 64.68 ลำ้นบำท  คงเหลือจนถึงปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่ไดรั้บคืน จ ำนวน 329.23 ลำ้นบำท  และ

ในปี 2560   บริษทัไดย้ื่นฟ้องอดีตกรรมกำรบริหำรของบริษทัทั้ง  2 ท่ำน  และบุคคลอ่ืน 1 รำย  เพ่ือเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกกำรน ำ

เงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสั้นไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยบริษทั

ไดฟ้้องเรียกร้องคำ่เสียหำยและดอกเบ้ีย จ  ำนวนเงิน  514.41 ลำ้นบำท  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2562  ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำให้

อดีตกรรมกำรบริหำรทั้ง 2 ท่ำน และบุคคลอ่ืน 1 รำย ร่วมกนัช ำระเงินตน้ ดอกเบ้ียและคำ่เสียหำย จ ำนวนเงินรวม 414.48 ลำ้นบำท

พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ  7.5  ต่อปี  นบัจำกวนัฟ้อง (วนัท่ี 5 เมษำยน 2560)  โดยบริษทัยื่นอุทธรณ์ในส่วนคำ่เสียหำยท่ีศำลเห็น

วำ่ไม่ใช่คำ่เสียหำยโดยตรง และศำลมีค  ำสัง่รับอุทธรณ์ไวพิ้จำรณำแลว้ 

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

เม่ือวนัท่ี  10  มกรำคม 2563  บริษทัไดน้ ำเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีส ำนกังำนคดีกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรบงัคบัคดียดึทรัพย์

ของจ ำเลยท่ี 2    (นำยกฤติภทัร  หรือภทัรภพ  อิทธิสญัญำกร)   คือหุน้สำมญัของบริษทั  เค .ซี. พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ำกดั  (มหำชน)   ซ่ึง

นำยกฤติภทัรเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ จ  ำนวน  105.20  ลำ้นหุน้  (หุน้ทั้งหมดติดจ ำน ำมีเจำ้หน้ีบุริมสิทธิทุกหุน้ )  เพ่ือน ำออกประกำศ

ขำยทอดตลำดน ำเงินมำช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำให้แก่บริษทั  อน่ึงในส่วนจ ำเลยท่ี 1   และจ ำเลยท่ี 3   อยู่ระหวำ่งกำรสืบทรัพยสิ์น

ของจ ำเลย เพ่ือด ำเนินกำรบงัคบัคดีต่อไป

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดรั้บค ำร้องขอรับช ำระหน้ีในฐำนะเจำ้หน้ีบุริมสิทธิผูรั้บจ ำน ำ คดีหมำยเลขด ำท่ี พ ขช .

5/2563  จำกผูร้้องรำยหน่ึง  และวนัท่ี  11  มิถุนำยน  2563   ศำลไดโ้ปรดให้เล่ือนคดีน้ีออกไปก่อน เน่ืองจำกคดีหลกัอยู่ระหวำ่งกำร

พิจำรณำของศำลอุทธรณ์ และก ำหนดนดัไต่สวนค ำร้องวนัท่ี 12 มกรำคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดย้ื่นค  ำแถลงขอให้เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีท ำกำรยดึทรัพยสิ์นของจ ำเลยท่ี 2 เพ่ิมเติม คือ 

หุน้สำมญัของบริษทั  เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ำกดั  (มหำชน)  จ ำนวน  197  ลำ้นหุน้   โดยมีช่ือ  นำยกฤติภทัร   (เดิมช่ือ  นำยภทัรภพ) 

อิทธิสญัญำกร จ ำเลยท่ี 2 เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ (หุน้ทั้งหมดติดจ ำน ำมีเจำ้หน้ีบุริมสิทธิทุกหุน้ )  เพ่ือน ำออกประกำศขำยทอดตลำด

น ำเงินมำช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำให้แก่บริษทั

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2563 ศำลอุทธรณ์มีค  ำพิพำกษำให้อดีตกรรมกำรบริหำรทั้ง 2 ท่ำนร่วมกนัช ำระเงิน 427.51 ลำ้นบำท

พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของเงินตน้นบัถดัจำกวนัท่ีฟ้อง  (5 เมษำยน 2560)  เป็นตน้ไป  จนกวำ่จะช ำระเสร็จ นอกจำกน้ี

แกใ้ห้เป็นตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ คำ่ฤชำธรรมเนียม ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ปัจจุบนัอยู่ระหวำ่งยื่นฎีกำ

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ  2562 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  ำนวนเงิน 1.27 ลำ้นบำท

 เป็นกำรเรียกร้องคำ่ควำมเสียหำยจำกกรรมกำรบริษทั 2 ท่ำน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี

 21  พฤศจิกำยน  2559  ท่ีไดอ้นุมติัให้เขำ้ซ้ือท่ีดิน  ท  ำให้บริษทัยอ่ยมีภำระคำ่ใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิ  จ  ำนวนเงิน 1.27 

 ลำ้นบำท อยำ่งไรกต็ำม บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว  จึงไดพิ้จำรณำตั้งคำ่เผ่ือผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(2562 : คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ) แลว้ทั้งจ  ำนวน

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

หน่วย : บาท

2563 2562

ท่ีดินและคำ่พฒันำท่ีดิน 732,584,655.67 699,735,511.15

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง

     - งำนสำธำรณูปโภค 289,039,513.63 374,863,783.09

     - สร้ำงบำ้นเพ่ือขำย 1,678,990,577.26 2,817,775,211.85

คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร 177,884,559.47 269,750,537.63

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย 173,568,320.59 203,183,398.68

รวม 3,052,067,626.62 4,365,308,442.40

หกั ตน้ทุนขำยสะสม -2,515,182,735.03 -3,669,550,691.76

536,884,891.59 695,757,750.64

หกั  โอนออกไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -138,783,245.22 -324,153,102.35

       โอนออกไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -105,235,367.04 -105,235,367.04

รวมรำคำทุนสุทธิ 292,866,279.33 266,369,281.25

หกั  คำ่เผ่ือกำรลดมูลคำ่ตน้ทุนโครงกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย -3,387,904.74 -6,822,642.81

          ผลขำดทุนจำกกำรยกเลิกสญัญำร่วมทุน -25,498,197.98 -25,498,197.98

สุทธิ 263,980,176.61 234,048,440.46

มูลคำ่ตำมบญัชีของตน้ทุนโครงกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย

   ท่ีจ  ำนองเพ่ือค ้ำประกนัหน้ีสิน 50,280,483.78 47,432,374.91

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

งบกำรเงินรวม และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย

หน่วย : บาท

2563 2562

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 374,743,031.29 374,743,031.29

หกั คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สะสม -96,566,075.06 -96,566,075.06

สุทธิ 278,176,956.23 278,176,956.23

ในไตรมำส 4 ปี 2562 บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 59 แปลง ตำมหมำยเหตุขอ้ 13 มำเป็นสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย    เน่ืองจำกสินทรัพยด์งักล่ำวไดถู้กบงัคบัขำยตำมค ำสัง่ศำล    จำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีเจำ้หน้ีตัว๋สญัญำ -

ใชเ้งินตำมหมำยเหตุ  20      ปัจจุบนัอยู่ระหวำ่งขำยทอดตลำดโดยมีบำงแปลงมีผูจ้องซ้ือแลว้   บำงแปลงอยู่ระหวำ่งกรมบงัคบัคดี

ประกำศขำยและบำงแปลงไดเ้ลยก ำหนดนดัขำยทอดตลำดแลว้แต่ยงัขำยไม่ได ้ดงัน้ี

ท่ีดิน จ ำนวน รำคำทุน รำคำบงัคบัขำย รำคำทุนท่ี

แปลง ท่ีมีกำร นดัท่ี 1 นดัท่ี 4 และ สูงกวำ่รำคำ

จองซ้ือแลว้ ยงัไม่มีผูซ้ื้อ ยงัไม่มีผูซ้ื้อ บงัคบัขำย

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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีดิน 1 แปลง ท่ีมีผูช้นะประมูลซ้ือสินทรัพยจ์ำกกำรขำยทอดตลำดแต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิ

ซ้ือขำยระหวำ่งกนั   เน่ืองจำก ผูซ้ื้อขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ    และมีผูร้้องยื่นอุทธรณ์และยื่นค  ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี 

ฉบบัลงวนัท่ี 21 เมษำยน 2563 วำ่กำรขำยทอดตลำดไม่ไดใ้ห้ผูร้้องเขำ้ถึงกำรเสนอซ้ือ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2563 บริษทั

ไดย้ื่นค  ำแกอุ้ทธรณ์   และยื่นค  ำคดัคำ้นค ำร้องขอทุเลำ     และงดกำรบงัคบัคดีต่อศำลในคดีสำขำ หมำยเลขแดงท่ี  มย .ถ.5/2563 

ปัจจุบนัอยู่ระหวำ่งกระบวนกำรของศำลอุทธรณ์
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งบกำรเงินรวม และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ทุนเรียก สดัส่วนเงินลงทุน วิธีรำคำทุน

ประเภทกิจกำร ช ำระแลว้ (ร้อยละ)

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

   ริมทรัพย์

13. ทีด่นิรอการพฒันา

หน่วย : บาท

2563 2562

ท่ีดินรอกำรพฒันำ ตน้งวด 267,790,997.62 647,393,835.02

เพ่ิมข้ึน -                         340,455.00

ลดลง -99,598,134.48 -5,200,261.11

โอนจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย -                         -374,743,031.29

รวม รำคำทุน 168,192,863.14 267,790,997.62

หกั คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สะสม -41,300,000.00 -41,300,000.00

สุทธิ 126,892,863.14 226,490,997.62

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีท่ีดิน จ ำนวน 1 แปลง รำคำทุน 54.30 ลำ้นบำท ต ่ำกวำ่มูลคำ่ยติุธรรมท่ีมี

กำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ดว้ยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด จ ำนวน 41.30 ลำ้นบำท

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  และ 2562  บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำรวมจ ำนวน 10 แปลง มูลคำ่ตำมบญัชี 

 24.65 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้นบุคคลอ่ืน หมำยเหตุ 23

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562

ช่ือบริษทั

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั

งบกำรเงินรวม และ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562  ท่ีดินรอกำรพฒันำ  จ  ำนวน  59  แปลง  มูลคำ่ตำมบญัชี จ  ำนวนเงิน  374.74  ลำ้นบำท  สุทธิจำก

คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ จ  ำนวน 368.82 ลำ้นบำท ท่ีจ  ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหน้ีสินผิดนดัช ำระ ตำมหมำยเหตุ 20 และบริษทัไดมี้กำร

จดัประเภทท่ีดินรอกำรพฒันำดงักล่ำวไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย เน่ืองจำกสินทรัพยด์งักล่ำวถูกบงัคบัขำยตำมค ำสัง่

กรมบงัคบัคดี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 11

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

ท่ีดินและส่วน ท่ีดินและส่วน ท่ีดินและส่วน ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 137,131,136.95 220,337,432.84 137,131,136.95 220,337,432.84

เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอน -                      8,320.04 -                         8,320.04

จ ำหน่ำย -                      (83,214,615.93) -                         (83,214,615.93)

รวมรำคำทุน 137,131,136.95 137,131,136.95 137,131,136.95 137,131,136.95

(หกั) คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สะสม (61,500,000.00) (61,500,000.00) (61,500,000.00) (61,500,000.00)

มูลคำ่ตำมบญัชี 75,631,136.95 75,631,136.95 75,631,136.95 75,631,136.95

มูลคำ่ยติุธรรม 84,727,000.00 90,048,000.00 84,727,000.00 90,048,000.00

14.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  บริษทัไดจ้ดจ ำนองอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน มูลคำ่ตำมบญัชี 75.63 ลำ้นบำท 

เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหน้ีสินตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ตำมหมำยเหตุ 21

14.2 ในปี 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้  ำหน่ำยท่ีดินจ ำนวน  4  แปลง  ตั้งอยู่ท่ีต  ำบลแพรกษำใหม่ อ  ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร  เน้ือท่ีรวม  24 ไร่  2 งำน  97.9  ตำรำงวำ  มูลคำ่  145  ลำ้นบำท  (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 138.06 

ลำ้นบำท)  และมีคำ่ใชจ่้ำย ไดแ้ก่  คำ่ธรรมเนียมกำรโอน  คำ่ภำษีธุรกิจเฉพำะ  คำ่นำยหนำ้รวมจ ำนวนเงิน 21.25 ลำ้นบำท 

คงเหลือก ำไรจำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน จ ำนวน 40.74 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร 34.82 ลำ้นบำท)

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



15. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

งบกำรเงินรวม

ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ เคร่ืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งำนระหวำ่งท ำ รวม

อำคำรเช่ำ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

รำคำทุน :

ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2562 1,685,441.90 21,704,139.44 7,761,242.07 3,579,559.94 -                      34,730,383.35

เพ่ิมข้ึน 170,350.00 13,200.00 273,108.60 466,143.42 -                      922,802.02

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      -890,745.00 -1,016,880.47 -773,753.59 -                      -2,681,379.06

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,855,791.90 20,826,594.44 7,017,470.20 3,271,949.77 -                      32,971,806.31

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      -500,743.00 -                      -                      -                      -500,743.00

โอนออกเป็นสินทรัพย์ -                      -                      -                      -                      -1,445,351.01 -1,445,351.01

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2562 -589,454.37 -16,808,327.37 -5,807,779.93 -2,894,614.86 -                      -26,100,176.53

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี -345,511.45 -2,511,824.93 -723,106.97 -399,317.54 -                      -3,979,760.89

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 890,737.00 994,590.26 772,178.32 -                      2,657,505.58

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -934,965.82 -18,429,415.30 -5,536,296.64 -2,521,754.08 -                      -27,422,431.84

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี -377,481.21 -1,888,556.65 -631,289.51 -417,332.83 -                      -3,314,660.20

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      227,185.79 -                      -                      -                      227,185.79

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -1,312,447.03 -20,090,786.16 -6,167,586.15 -2,939,086.91 -                      -30,509,906.25

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 920,826.08 2,397,179.14 1,481,173.56 750,195.69 -                      5,549,374.47

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,314,660.20

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,979,760.89

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหกัคำ่เส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้ท่ียงัใชง้ำนอยูจ่  ำนวน 22.03 ลำ้นบำท

 และจ ำนวน 13.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำ มูลคำ่สุทธิทำงบญัชี จ  ำนวน 0.12 ลำ้นบำท

(ลงช่ือ) …............................................. กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …............................................. กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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                (     นำยสันติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์   )



ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ เคร่ืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งำนระหวำ่งท ำ รวม

อำคำรเช่ำ เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

รำคำทุน :

ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2562 1,685,441.90 21,203,396.44 7,761,242.07 3,579,559.94 -                      34,229,640.35

เพ่ิมข้ึน 170,350.00 13,200.00 273,108.60 466,143.42 -                      922,802.02

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      -890,745.00 -1,016,880.47 -773,753.59 -                      -2,681,379.06

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,855,791.90 20,325,851.44 7,017,470.20 3,271,949.77 -                      32,471,063.31

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

โอนออกเป็นสินทรัพย์ -                      -                      -                      -                      -1,445,351.01 -1,445,351.01

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2562 -589,454.37 -16,696,929.62 -5,807,779.93 -2,894,614.86 -                      -25,988,778.78

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี -345,511.45 -2,411,676.71 -723,106.97 -399,317.54 -                      -3,879,612.67

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      890,737.00 994,590.26 772,178.32 -                      2,657,505.58

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -934,965.82 -18,217,869.33 -5,536,296.64 -2,521,754.08 -                      -27,210,885.87

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี -377,481.21 -1,872,916.83 -631,289.51 -417,332.83 -                      -3,299,020.38

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 -1,312,447.03 -20,090,786.16 -6,167,586.15 -2,939,086.91 -                      -30,509,906.25

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 920,826.08 2,107,982.11 1,481,173.56 750,195.69 -                      5,260,177.44

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,299,020.38

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,879,612.67

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหกัคำ่เส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้ท่ียงัใชง้ำนอยูจ่  ำนวน 22.03 ลำ้นบำท

 และจ ำนวน 13.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมียำนพำหนะภำยใตส้ัญญำเช่ำ มูลคำ่สุทธิทำงบญัชี จ  ำนวน 0.12 ลำ้นบำท

(ลงช่ือ) …............................................. กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …............................................. กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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                (     นำยสันติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์   )



16. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คา่ลิขสิทธ์ิโปรแกรม

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 1,272,872.00

เพ่ิมข้ึน 399,377.50

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,672,249.50

เพ่ิมข้ึน -                              

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,672,249.50

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 -530,963.50

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี -384,082.41

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -915,045.91

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี -404,344.65

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -1,319,390.56

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 352,858.94

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 757,203.59

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 404,344.65

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 384,082.41

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

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ เช่าอาคาร

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                              

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2.4, 2.4.2 10,839,670.05            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,839,670.05            

เพ่ิมข้ึน 4,328,868.42              

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 15,168,538.47            

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                              

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                              

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี -4,802,038.66

คา่เส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -4,802,038.66

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,366,499.81

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                              

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,802,038.66

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                              
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 (ลงช่ือ) …............................................. กรรมการตามอ านาจ  (ลงช่ือ) …............................................. กรรมการตามอ านาจ

            (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )             (     พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )



18. ภาษเีงินได้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่โครงการ -                     483,398.86

       ส ารองคา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคนิติบุคคลหมู่บา้น 911,565.83 911,565.83

       ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน           711,139.00 711,139.00

รวม 1,622,704.83 2,106,103.69

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ 2562    กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีผลแตกต่างชัว่คราว

ส่วนใหญ่เกิดจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ โดยบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

เพียงบางส่วนตามท่ีบริษทัคาดว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้

ประโยชน์

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 386,356.31 1,572,286.92     -                     -                     
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี:

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

       จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

              การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 483,398.86 4,777,688.90 483,398.86 4,777,688.90
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่
       ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 869,755.17 6,349,975.82 483,398.86 4,777,688.90

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -102,235,608.98 -149,357,752.51 -104,015,270.67 -157,138,552.04

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

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -20,447,121.78 -29,871,550.50 -20,803,054.13 -31,427,710.41

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :

       รายจ่ายอ่ืนท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 162,538.63 384,274.05 162,538.63 377,314.05

       รายจ่ายท่ีไมถื่อเป็นคา่ใชจ่้ายทางภาษี 103,806.95 14,869,221.27 73,382.99 14,860,054.26

       รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ภาษีเพ่ิมเติม 121,813.40 -                     121,813.40 -                     

       ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไมไ่ดรั้บรู้เป็น

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,998,742.21 21,000,235.20 20,998,742.21 21,000,235.20

       จ  านวนภาษีของผลขาดทุนท่ียงัไมรั่บรู้

              เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -553,423.10 -4,809,893.10 -553,423.10 -4,809,893.10

โอนกลบัสินทรัพยท์างภาษีท่ีไมถู่กน ามาใช ้ 

              ในปีภาษีท่ีเกิดข้ึน 483,398.86 4,777,688.90 483,398.86 4,777,688.90

รวมผลกระทบทางภาษี 21,316,876.95 36,221,526.32 21,286,452.99 36,205,399.31

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

       งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 869,755.17 6,349,975.82 483,398.86 4,777,688.90

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 34 -

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.2 318,205.00 318,205.00 318,205.00 3,489,413.00

เจา้หน้ีการคา้ 48,219,924.27 33,018,156.42 48,219,924.27 33,018,156.42

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,298,397.29 14,998,475.04 7,218,397.29 14,590,269.74

รวม 55,836,526.56 48,334,836.46 55,756,526.56 51,097,839.16

20. หนีสิ้นผดินดัช าระ

หน่วย : บาท

2563 2562

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 466,247,260.20 436,497,260.22

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          34,076,331.24

รวม 466,247,260.20 470,573,591.46

(หกั) โอนไปเป็นหน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี -                          -34,076,331.24

คงเหลือ หน้ีสินผิดนดัช าระ 466,247,260.20 436,497,260.22

เป็นหน้ีสินจากการผิดนดัช าระเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 1 แห่ง โดยในระหวา่งงวด มียอดเคล่ือนไหว ดงัน้ี

ยกมา เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเหลือ

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

       ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 86,497,260.22        29,749,999.98    -                          116,247,260.20      

       รวม 436,497,260.22      29,749,999.98    -                          466,247,260.20      

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



20.1        หน้ีสินผิดนดัสถาบนัการเงิน แห่งท่ี 1 เป็นหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน อาย ุ91 - 181 วนั อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 4.50 - 7.50  ต่อปี  โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559   บริษทัไมส่ามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้ของตัว๋แลกเงินระยะสั้น

สถาบนัการเงินได ้ และในปี 2560  บริษทัไดถู้กเจา้หน้ีดงักล่าวด าเนินคดีฟ้องร้องใหช้ าระคืนหน้ี   พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

โดยมีผลของคดี ดงัน้ี 

       เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้น จ  านวน 350.00  ลา้นบาท 

และดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง (วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560) รวม

เป็นจ านวนเงิน 365.62 ลา้นบาท รวมถึงไดมี้การด าเนินการบงัคบัคดียดึโฉนดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีติดค ้าประกนัหน้ี

เพ่ือน ามาประกาศขายทอดตลาด โดยส านกังานบงัคบัคดีกรุงเทพมหานคร 3 ปิดหมายยดึเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2561 และ

ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมทุรปราการปิดหมายยดึเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561

       เม่ือวนัท่ี  25  กนัยายน  2562  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นวา่  ใหบ้ริษทัช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้น  จ  านวน 350.00 

ลา้นบาท  และดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปี  ของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป 

(วนัท่ี 11 เมษายน 2560)   จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน คา่ฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั นอกจากท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตามค า

พิพากษาศาลชั้นตน้  ทั้งน้ีปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งท่ีฝ่ายโจทกแ์ละบริษทัยื่นต่อศาลฎีกา  โดยปัจจุบนับริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 8.50 ต่อปี  และคดีอยูร่ะหวา่งกรมบงัคบัคดียดึท่ีดินท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  ประกาศขายทอดตลาดและมี

ผูป้ระมลูซ้ือท่ีดินบางส่วนแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 11 และขอ้ 33.3

20.2        ในไตรมาส 3   ปี 2562   มีการจดัประเภทหน้ีสินผิดนดัช าระ เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   ตามสญัญาเงินกู้

ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 จ านวน 2 วงเงิน ท่ีครบก าหนดช าระทั้งจ  านวนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2560   ต่อมาเม่ือวนัท่ี

26 สิงหาคม 2562 บริษทัไดต้กลงท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว จึงไดจ้ดัประเภทไปเป็นหน้ีสิน

ตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 21  

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )







21. หนีสิ้นตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

เป็นเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 จ านวน 2 วงเงิน ท่ีครบก าหนดช าระทั้งจ  านวนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13

มีนาคม 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 บริษทัไดต้กลงท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยมี

รายละเอียดของหน้ีคงเหลือตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี

รายการเคล่ือนไหว ยอดคงเหลือ

หน้ีเงินตน้ ณ วนัท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 103,400,000.00     

หกั จ่ายช าระหน้ีเงินตน้ (103,400,000.00) -                        

หน้ีดอกเบ้ียคา้งจ่าย อตัราผิดนดัถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 34,021,627.00       

หน้ีดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 ถึงวนัส้ินงวด 1,065,857.76         

หกั จ่ายช าระดอกเบ้ีย (11,913,687.14) 23,173,797.62      

หน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 23,173,797.62      

หกั  หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (23,173,797.62) 

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี -                        

หน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีและรายละเอียดตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี โดยอา้งถึงหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

มีดงัน้ี

เงินกูย้มื 103,400,000.00

ดอกเบ้ียคา้งช าระในอตัราผิดนดั

       วงเงินท่ี 1 28,143,422.00

       วงเงินท่ี 2 3,093,772.00 31,237,194.00

รวมหน้ีสินคา้งช าระ 134,637,194.00

หน้ีวงเงินหนงัสือค ้าประกนั 2 ฉบบั 11,971,010.00

หน้ีวงเงิน Fleet Card 7,050.00

รวมภาระหน้ีทั้งส้ิน 146,615,254.00

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ
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(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

สญัญาปรับโครงสร้างหน้ีมีเง่ือนไขท่ีส าคญั ดงัน้ี

1.    หน้ีตามหนงัสือค ้าประกนั ใหบ้ริษทัคืนหนงัสือค ้าประกนัและจ่ายช าระคา่ธรรมเนียมถึงปัจจุบนัแลว้ใหอ้อกฉบบัใหม่ 

ในวงเงินท่ีเป็นปัจจุบนั

2.    หน้ีเงินกูย้มื  ใหผ้อ่นช าระเงินตน้จ านวน 36 งวด  คือ  งวดท่ี 1 - 7 ปลอดช าระเงินตน้,  งวดท่ี 8 - 19  จ่ายงวดละ 4.10 

ลา้นบาท, งวดท่ี 20 - 35 จ่ายงวดละ 3.20 ลา้นบาท ท่ีเหลือจ่ายช าระในงวดท่ี 36 

3.    ดอกเบ้ียพกัแขวนเดิมจนถึงวนัท่ีลงนามในสญัญา  จ  านวน  10.92  ลา้นบาท  ใหช้ าระใหเ้สร็จส้ินในจ านวน  36  งวด 

โดยงวดท่ี 1 - 12 ยงัไม่ช าระ, งวดท่ี 13 - 35 ช าระงวดละ 10,000 บาท และส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดในงวดท่ี 36

4.    ดอกเบ้ีย  Late  Charge   จ านวน  2  ลา้นบาท  ใหช้ าระในวนัท่ีช าระหน้ีเสร็จส้ิน  ส่วนท่ีเหลือใหต้ั้งพกัไว ้ โดยยงัไม่

ยกหน้ีให ้และรอพิจารณาอีกคร้ังเม่ือบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีไดค้รบถว้น

       โดยระหวา่งการผอ่นช าระ  ใหบ้ริษทัจ่ายดอกเบ้ียของเงินตน้คงเหลือในอตัราร้อยละ  MLR ต่อปี  นบัตั้งแต่วนัท่ี  26

สิงหาคม 2562 และใหช้ าระดอกเบ้ียต่างหากทุกเดือน

       ในระหวา่งผอ่นช าระ หากลูกหน้ีจะไถ่ถอนหลกัประกนั ใหไ้ถ่ถอนไดโ้ดยช าระหน้ีจ านวนไม่ต  ่ากวา่ 103.42 ลา้นบาท

โดยใหช้ าระดอกเบ้ียพกัเดิมก่อน แลว้ใหน้ าเงินส่วนท่ีเหลือตดัช าระตน้เงินตามล าดบั หากมีภาระหน้ีเงินตน้คงเหลือ ใหคิ้ด

อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา (ร้อยละ  MLR  ต่อปี)  และใหท้ยอยผอ่นหน้ีเงินตน้ท่ีเหลือภายใน 1 ปี  (ช าระหน้ีตน้เงินเสร็จส้ิน

เดือนท่ี 12  นบัจากเดือนท่ีลงนามในสญัญาฉบบัน้ี )  และหน้ีดอกเบ้ีย  Late Charge  จ านวนท่ีตอ้งช าระเดิม 5 ลา้นบาท ให้

ช าระเพียง 2 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือ 3 ลา้นบาท ใหไ้ปตั้งพกัไวก้บัส่วนท่ีเหลือเดิม โดยยงัไม่ยอมยกหน้ีให ้และรอพิจารณา

อีกคร้ังเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีครบถว้นแลว้

       โดยเม่ือวนัท่ี  16  ตุลาคม  2562  บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัและโอนขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนั  น าเงินมาช าระ

หน้ีตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้  จ  านวน 103.42 ลา้นบาท แลว้  ดงันั้นหน้ีคงเหลืออยูจ่ะตอ้งทยอยผอ่นหน้ีท่ีเหลือภายใน 

1 ปีตามเง่ือนไข

       เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ไดมี้การท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยแกไ้ขใหข้ยาย

การรับช าระน้ีเงินกูอ้อกไปอีก 3 เดือน  โดยจากเดิมท่ีตอ้งช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม  2563  เป็นตอ้งช าระให้

เสร็จส้ินภายในเดือน ธนัวาคม 2563 และบริษทัไดมี้การช าระหน้ีเงินตน้เสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563

       ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ 2562    เงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ

การลงทุน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

ราคาทุน :

แสดงอยูท่ี่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    -  ยานพาหนะ 1,966,029.95 8,886,700.45 1,966,029.95 8,385,957.45

แสดงอยูท่ี่สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

    -  อาคาร 15,168,538.47 -                      15,168,538.47 -                        

       รวมราคาทุน 17,134,568.42 8,886,700.45 17,134,568.42 8,385,957.45

หกั คา่เส่ือมสะสม (6,471,975.99) (6,799,654.46) (6,471,975.99) (6,588,108.49) 

ราคาตามบญัชี – สุทธิ 10,662,592.43 2,087,045.99 10,662,592.43 1,797,848.96

มูลคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่า และการเคล่ือนไหวส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 10,839,670.05 10,839,670.05

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,662,752.64 1,598,140.64

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

เพ่ิมข้ึน 4,328,868.42 4,328,868.42

จ่ายช าระ -5,861,954.46 -5,797,342.46

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

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่า ดงัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

ภายใน 1 ปี 4,636,084.68          1,663,860.08      4,636,084.68         1,599,248.08        

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,895,455.84 240,428.52 6,895,455.84 240,428.52

   รวม 11,531,540.52 1,904,288.60 11,531,540.52 1,839,676.60

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี -562,203.87 -241,535.96 -562,203.87 -241,535.96

มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,969,336.65 1,662,752.64 10,969,336.65 1,598,140.64

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

มูลคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,969,336.65 1,662,752.64 10,969,336.65 1,598,140.64

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -6,546,123.99 -1,450,599.59 -6,546,123.99 -1,385,987.59

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินสุทธิ 4,423,212.66 212,153.05 4,423,212.66 212,153.05

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

และงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,629,511.29        

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้แสดงอยูใ่น - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 362,151.61           

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 792,314.54           

คา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลคา่ต  ่า 936,957.89           

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

23. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน

หน่วย : บาท

2563 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 39,593,049.77 53,300,000.00

กูเ้พ่ิม -                         -                        

จ่ายคืน -11,943,171.69 -13,706,950.23

ยอดคงเหลือ ปลายงวด 27,649,878.08 39,593,049.77

บวก ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                         13,380.22

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ -49,691.45 -58,027.26

รวม 27,600,186.63 39,548,402.73

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนในรูปตัว๋แลกเงิน ระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 5.00 - 12.00 ต่อปี

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายและท่ีดิน

รอการพฒันา  มูลคา่ตามบญัชี  จ  านวน  74.93  ลา้นบาท  และ 72.04  ลา้นบาท  ตามล าดบั  เพ่ือค  ้าประกนัหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้น

บุคคลอ่ืนจ านวนเงินรวม 27.65 ลา้นบาท และ 39.59 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

สญัญาตัว๋แลกเงินเรียกคา่เสียหายและจ านอง จ านวนมูลหน้ี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ศาลมีค  าพิพากษา

ตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้ าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 24 งวด  เร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562  และคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งปฎิบติัตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



24. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

และ 2562  มีดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,149,747.00 4,284,267.00

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

       ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 2,387,018.00 1,779,388.00

       ตน้ทนุบริการในอดีต -                     1,013,412.00

       ตน้ทนุดอกเบ้ีย 149,268.00 113,117.00

จ่ายจริงในปี -1,323,790.00 -                          

ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 300,330.00 959,563.00

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 9,662,573.00 8,149,747.00

คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการ

ดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562

ตน้ทนุขาย 178,694.00 145,020.00

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -89,441.00 125,724.00

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,123,243.00 2,635,173.00

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

หน่วย : บาท

2563 2562

สมมติฐานทางการเงิน 300,330.00         959,563.00             

300,330.00         959,563.00             

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณผลประโยชนพ์นกังาน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 1.71 1.61

อตัราการข้ึนเงินเดือน 6.00 6.00

อตัราการลาออก 0 – 25 0 – 25

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนด

ไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562

อตัราคิดลด  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 -524,937.00 (288,241.00) 

อตัราคิดลด  ลดลงร้อยละ 0.5 563,951.00 309,495.00               

อตัราเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 515,848.00 303,950.00               

อตัราเงินเดือน ลดลงร้อยละ 0.5 -485,291.00 (285,569.00) 

อตัราการหมุนเวียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 -374,479.00 (196,070.00) 

อตัราการหมุนเวียน ลดลงร้อยละ 10 405,095.00 210,446.00               
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

25. ส ารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ.  2535   มาตรา  116    บริษทัจะตอ้งจดัสรรทนุส ารอง 

(“ส ารองตามกฎหมาย”)  อยา่งนอ้ยร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี)  จนกวา่ส ารอง

ดงักล่าวมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไมไ่ด้

26. ทุนเรือนหุ้น

26.1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ไดพิ้จารณาอนุมติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

จ  านวน 225.00 ลา้นบาท  (จาก 1,100.00 ลา้นบาท เป็น 875.00 ลา้นบาท)   โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ดจ้  าหน่ายออกจ านวน 225.00 

ลา้นหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท บริษทัจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563

26.2 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ไดพิ้จารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั

จ านวน 1,425.00 ลา้นบาท  (จาก  875.00  ลา้นบาท  เป็น 2,300.00 ลา้นบาท)  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  โดยการจดัสรรหุ้นสามญั 

เพ่ิมทนุไมเ่กิน 875.00 ลา้นหุ้น เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.10  บาท  และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 550.00  ลา้นหุ้น  เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท  บริษทัจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้  เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2563  ปัจจุบนัภายหลงั

วนัท่ีงบการเงินไดมี้การรับเงินจองคา่ซ้ือหุ้นสามญัแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 34

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562 2563 2562

การเปล่ียนแปลงในตน้ทนุโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 137,964,021.56 87,756,330.07 137,964,021.56 87,756,330.07

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย -26,496,998.08 101,279,603.01 -26,496,998.08 101,279,603.01

ขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย -3,434,738.07 -27,048,610.21 -3,434,738.07 -27,048,610.21

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 45,802,709.45 43,278,842.63 45,802,709.45 43,278,842.63

คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย 18,996,952.06 33,572,423.07 18,996,952.06 33,572,423.07

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมโอน 6,194,155.41 8,522,141.94 6,194,155.41 8,522,141.94

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 8,521,043.51 4,363,843.30 8,505,403.69 4,263,695.08

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -798,922.53 82,639.46 -798,922.53 82,639.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวม



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



28. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คา่ตอบแทนกรรมการ

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ก าหนดจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการบริษทั ประจ าปี 2563 จ านวน 3.50 ลา้นบาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ  2562   บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

จ านวน 2.71 ลา้นบาท  และ 2.52 ลา้นบาท ตามล าดบั

- คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรก รองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารลง

มาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเทา่รายท่ีส่ีทกุราย  ประกอบดว้ย  เงินเดือน คา่ท่ีปรึกษา  โบนสั  เบ้ียประชุม บ าเหน็จ

คา่เช่ารถ คา่น ้ามนั และคา่โทรศพัท์

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  และ  2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2563 2562

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,001,590.00     16,327,850.00     

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2,117,444.56       2,626,118.17       

รวม 19,119,034.56     18,953,968.17     

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทนุส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530

โดยบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบ

วา่ดว้ยกองทนุของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทนุ  เป็นจ านวนเงิน 

 0.93 ลา้นบาทและ 0.68 ลา้นบาท ตามล าดบั

30. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

บริษทัด าเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้ ก าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและ

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว้

31. เคร่ืองมือทางการเงิน

31.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน

ฝ่ำยบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมและจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั

ผำ่นรำยงำนควำมเส่ียงภำยใน ซ่ึงจะวิเครำะห์ควำมเส่ียงตำมระดบัและขนำดของควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีรวมถึงควำมเส่ียง

ดา้นตลาด (ตลอดจนความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

31.2 ความเส่ียงด้านตลาด

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย

      ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

กำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั แต่อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกบริษทัไมมี่สินทรัพย ์ซ่ึงมีดอกเบ้ียเป็นสำระ

ส ำคญัรวมถึงมีเงินกูย้มืเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเป็นส่วนใหญ่   ดงันั้น    บริษทัจึงไมมี่ควำมเส่ียงจำกคำ่ผนัผวนของอตัรำ

ดอกเบ้ียดงักล่ำว
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(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั สามารถจดัประเภทอตัราดอกเบ้ียและสามารถ

แยกตำมวนัท่ี  ครบก ำหนดส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี

อตัรำดอกเบ้ีย

ภำยใน 1 ปี ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

       เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 18.96 -             -            0.38 19.34  0.25 - 0.50

       เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ้ำประกนั 34.97 -             -            -            34.97 0.50

       รวม 53.93 -             -            0.38 54.31

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช ำระ 466.25 -             -            -            466.25 8.50

       หน้ีสินตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี -          -             -            23.17 23.17 5.25

       หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6.54 4.42 -            -            10.96 5.25 - 5.775

       เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลอ่ืน 27.60 0.00 -            -            27.60 5.00 - 12.00

       รวม 500.39 4.42 -            23.17 527.98

อตัรำดอกเบ้ีย

ภำยใน 1 ปี ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

       เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 18.58 -             -            0.38 18.96  0.25 - 0.50

       เงินฝำกประจ ำท่ีติดภำระค ้ำประกนั 34.97 -             -            -            34.97 0.50

       รวม 53.55 -             -            0.38 53.93

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช ำระ 466.25 -             -            -            466.25 8.50

       หน้ีสินตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี -          -             -            23.17 23.17 5.25

       หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6.54 4.42 -            -            10.96 5.25 - 5.775

       เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกบริษทัยอ่ย 87.00 -             -            6.68 93.68 0.49 - 3.00

       เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลอ่ืน 27.60 -             -            -            27.60 5.00 - 12.00

       รวม 587.39 4.42 -            29.85 621.66

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ลอยตวั

ไมมี่อตัรำ
ดอกเบ้ีย

รวมมำกกวำ่ 1 
ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำ
ดอกเบ้ีย
ลอยตวั

ไมมี่อตัรำ
ดอกเบ้ีย

รวมมำกกวำ่ 1 
ปี ถึง 5 ปี



31.3 ความเส่ียงด้านเครดติ

      กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ  คือ  ควำมเส่ียงท่ีกบัลูกคำ้หรือคูส่ญัญำไม่สำมำรถช ำระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตำม

เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

โดยการไมโ่อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ขายใหก้บัลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บช าระมลูคา่ตามสญัญาทั้งหมด
      กลุ่มบริษทัไมมี่กำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ   เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวน
มำกรำย  ซ่ึงรำยไดส่้วนใหญ่เป็นรำยไดท่ี้รับเป็นเงินสด โดยรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดหรือเทียบเทำ่เงินสด กลุ่มบริษทั
ไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีคุณภำพและมีควำมน่ำเช่ือถือสูง

31.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

      กลุ่มบริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดใหเ้พียงพอ
ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั และเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีลดลง บริษทัมีแผนกำรแกไ้ข
โดยกำรเพ่ิมทนุจดทะเบียน
      รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำก
กระแสเงินสดตำมสญัญำท่ียงัไมคิ่ดลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

งบกำรเงินรวม (ลำ้นบำท)

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช ำระ 466.25 -            466.25 
       หน้ีสินตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 23.17 -            23.17 
       หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6.54 4.42 10.96 
       เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลอ่ืน 27.60 -            27.60 
       รวม 523.56 4.42 527.98 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นบำท)

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช ำระ 466.25 -            466.25 
       หน้ีสินตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี 23.17 -            23.17 
       หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 6.54 4.42 10.96 
       เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกบริษทัยอ่ย 93.68 -            93.68 
       เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลอ่ืน 27.60 -            27.60 
       รวม 617.24 4.42 621.66 

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

รวม

รวม

ภำยใน 1 ปี
มำกกวำ่ 1
 ปี ถึง 5 ปี

ภำยใน 1 ปี
มำกกวำ่ 1
 ปี ถึง 5 ปี
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31.5 มูลค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ

มลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มีดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผ่าน ราคาทุน

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      19,344,334.57 19,344,334.57 19,344,334.57

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                      34,973,177.31 34,973,177.31 34,973,177.31

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -                      54,317,511.88 54,317,511.88 54,317,511.88

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                      55,836,526.56 55,836,526.56 55,836,526.56

หน้ีสินผิดนดัช าระ -                      466,247,260.20 466,247,260.20 466,247,260.20

หน้ีสินปรับโครงสร้างหน้ีและหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -                      29,719,921.61 29,719,921.61 29,719,921.61

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                      27,600,186.63 27,600,186.63 27,600,186.63

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      4,423,212.66 4,423,212.66 4,423,212.66

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                      583,827,107.66 583,827,107.66 583,827,107.66

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตามบญัชี

รวม

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



หน่วย : บาท

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผ่าน ราคาทุน

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      27,393,919.83 27,393,919.83 27,393,919.83

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                      47,974,731.40 47,974,731.40 47,974,731.40

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -                      75,368,651.23 75,368,651.23 75,368,651.23

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                      48,334,836.46 48,334,836.46 48,334,836.46

หน้ีสินผิดนดัช าระ -                      436,497,260.22 436,497,260.22 436,497,260.22

หน้ีสินปรับโครงสร้างหน้ีและหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -                      35,526,930.83 35,526,930.83 35,526,930.83

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                      39,548,402.73 39,548,402.73 39,548,402.73

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      212,153.05 212,153.05 212,153.05

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                      560,119,583.29 560,119,583.29 560,119,583.29

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

มูลค่าตามบญัชี

รวม



(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

หน่วย : บาท

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผ่าน ราคาทุน

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      18,958,659.43 18,958,659.43 18,958,659.43

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                      34,973,177.31 34,973,177.31 34,973,177.31

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -                      53,931,836.74 53,931,836.74 53,931,836.74

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                      55,756,526.56 55,756,526.56 55,756,526.56

หน้ีสินผิดนดัช าระ -                      466,247,260.20 466,247,260.20 466,247,260.20

หน้ีสินปรับโครงสร้างหน้ีและหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -                      29,719,921.61 29,719,921.61 29,719,921.61

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                      27,600,186.63 27,600,186.63 27,600,186.63

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      4,423,212.66 4,423,212.66 4,423,212.66

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                      583,747,107.66 583,747,107.66 583,747,107.66

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี

รวม



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

หน่วย : บาท

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายติุธรรมผ่าน ราคาทุน

ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                      17,447,431.61 17,447,431.61 17,447,431.61

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                      47,974,731.40 47,974,731.40 47,974,731.40

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ -                      65,422,163.01 65,422,163.01 65,422,163.01

หนีสิ้นทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                      51,097,839.16 51,097,839.16 51,097,839.16

หน้ีสินผิดนดัช าระ -                      436,497,260.22 436,497,260.22 436,497,260.22

หน้ีสินปรับโครงสร้างหน้ีและหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -                      35,462,318.83 35,462,318.83 35,462,318.83

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                      39,548,402.73 39,548,402.73 39,548,402.73

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      212,153.05 212,153.05 212,153.05

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                      562,817,973.99 562,817,973.99 562,817,973.99

31.6 การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทนุนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพ่ือ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทนุของ

เงินทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ สรุปไดด้งัน้ี

2563 2562 2563 2562

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 3.23                   2.04                  5.46                  2.92                  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี

รวม

งบการเงินรวม (เทา่) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เทา่)

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้

32.1 สัญญาร่วมทุน

ณ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563  และ 2562   บริษทัมีภาระผกูพนัจากการเขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  แห่ง

เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์    โดยมีก าหนดระยะเวลา  5   ปี    เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2547,   1 มีนาคม 2548,  

1  สิงหาคม  2549   และ  23  กมุภาพนัธ์  2549   ตามล าดบั   และมีการต่อสญัญามาเร่ือย ๆ   ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าว ไดก้  าหนด

ใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัหาท่ีดินใหก้บัโครงการ     ส่วนบริษทัเป็นผูด้  าเนินการพฒันาและบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์

และเม่ือสญัญาส้ินสุดลง  บริษทัจะตอ้งรับซ้ือท่ีดินท่ีเหลือของโครงการทั้งหมด    โดยในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัไดมี้การจบสญัญาในขอ้ก าหนดเร่ืองซ้ือท่ีดินครบแลว้ แต่อยา่งใดกต็าม   โครงการดงักล่าวกย็งัไม่ไดมี้การจดจดัตั้งนิติบุคคล

บา้นขาย  ดงันั้นบริษทัจึงยงัมีภาระผกูพนัในการรับผิดชอบงานส่วนกลาง   วา่ตอ้งมีความพร้อมในการส่งมอบใหนิ้ติบุคคลหมู่บา้น

จดัสรรตามโครงการของสญัญาร่วมทุนดงักล่าว

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาบริการท่ีปรึกษา ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายตามสญัญา

ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1.54 ลา้นบาท 

32.3 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  และ  2562  บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทั   ซ่ึงค  ้าประกนัโดย

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ดงัน้ี

หน่วย : ล้านบาท

2563  2562

หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค  ้าประกนัการสร้างระบบสาธารณูปโภค 32.79                       43.35                  

หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.20                         0.20                    

รวม 32.99                       43.55                  

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ



33. คดคีวามฟ้องร้อง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ดงัน้ี

33.1 คดีหมายเลขด าท่ี 1008/2547 บริษทัถูกฟ้องในคดีแพง่ ฐานความผิดเก่ียวกบัเพิกถอนการจดทะเบียนซ้ือขายหอ้งชุดและติดตาม

เอาทรัพยคื์นโดยบริษทัแห่งหน่ึง  ทุนทรัพยจ์  านวนเงิน 16.48 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตาม

ศาลชั้นตน้  (พิพากษาวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2557)   โดยพิพากษาใหเ้พิกถอนนิติกรรมการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด  คืนแก่ผูฟ้้อง

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2563 เจา้พนกังานท่ีดินฯ ไดด้ าเนินการปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาล โดยการเพิกถอนนิติกรรมดงักล่าว

เรียบร้อยแลว้   และไดมี้การออกหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดทั้งสองหอ้งดงักล่าวใหแ้ก่โจทกท่ี์หน่ึง เสร็จส้ินแลว้ 

33.2 คดีหมายเลขด าท่ี  ผบ . 3116/2558  บริษทัถูกฟ้องใหช้ าระคา่ใชจ่้ายส่วนกลางของหอ้งชุดตามขอ้ 1)  ใหแ้ก่นิติบุคคลอาคารชุด

แห่งหน่ึง   ทุนทรัพยจ์  านวนเงิน  4.44 ลา้นบาท   โดยเม่ือวนัท่ี  27  เมษายน 2559   ศาลชั้นตน้ไดมี้ค  าพิพากษาใหบ้ริษทัจ่ายช าระ

คา่ส่วนกลางจ านวนเงิน  1.30 ลา้นบาท   พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้   จ  านวน 1.21 ลา้นบาท   นบัถดัจากวนัฟ้อง 

(วนัท่ี 24 มีนาคม 2558)  เป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระเสร็จ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24  มกราคม  2560  ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค  าพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ใหบ้ริษทัจ่ายช าระคา่ส่วนกลาง  จ  านวนเงิน

รวม 1.30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้จ านวนเงิน  1.21 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดย้ืน่ฎีกาต่อศาลบริษทัจึง

ไม่ไดป้ระมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงินเน่ืองจากเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ 33.1 โดยผลของคดีดงักล่าว บริษทัตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ

หอ้งชุดใหผู้ฟ้้อง ซ่ึงไดโ้อนกรรมสิทธ์ิคืนแก่ผูฟ้้องแลว้ในวนัท่ี 27 มกราคม 2563

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 ศาลฎีกามีค  าพิพากษากลบั ใหย้กฟ้องโจทก ์เน่ืองจากบริษทัไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน

หอ้งชุดมาตั้งแต่เร่ิมแรก ยอ่มไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนกลางแก่โจทก ์โจทกจึ์งไม่มีสิทธิเรียกคา่ใชจ่้ายส่วนกลางจากบริษทั 

ท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพอ้งดว้ย   ฎีกาของบริษทัฟังข้ึน   ดงันั้น  บริษทัจึงไม่มีภาระหน้ีสินตอ้งจ่ายช าระคา่

ส่วนกลางดงักล่าว

33.3 คดีหมายเลขด าท่ี มย .  119/2560  คดีหมายเลขแดงท่ี มย . 191/2561  ฟ้องในคดีตามตัว๋เงิน  (ตัว๋แลกเงิน)  กองทุนโซลาริส

ตราสารหน้ี  ณ วนัท่ีฟ้องร้อง วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560  เงินตน้จ านวน 350 ลา้นบาท  รวมเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งส้ิน  366 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561  ศาลชั้นตน้ไดมี้ค  าพิพากษาใหบ้ริษทัจ่ายช าระเงินตน้รวม 350  ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

15 ต่อปี (นบัจากวนัฟ้อง วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 จนกวา่จะช าระเสร็จ)

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  25  กนัยายน 2562  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นวา่  ใหบ้ริษทัช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้น  จ  านวน 350.00

ลา้นบาท   และดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ  8.5  ต่อปี  ของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป  (วนัท่ี

11 เมษายน 2560)  จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน คา่ฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั  นอกจากท่ีแกใ้หเ้ป็นไปตามค าพิพากษาศาล

ชั้นตน้ ทั้งน้ีฝ่ายโจทกแ์ละบริษทัยืน่ฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งพิจารณา

ของศาลฎีกา  นอกจากน้ีโจทกไ์ดด้ าเนินการบงัคบัคดี น าเจา้พนกังานบงัคบัคดียดึท่ีดินของบริษทัประกาศขายทอดตลาด  และมีผู ้

ประมูลซ้ือท่ีดินบางส่วนแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11
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(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

33.4 คดีหมายเลขด าท่ี 1927/2547  หมายเลขแดงท่ี 1531/2553 ในวนัท่ี  6 สิงหาคม 2561  บริษทัแห่งหน่ึงเป็นโจทกย์ืน่ค  าร้องให้

บริษทัเขา้เป็นจ าเลยร่วมในคดีใชสิ้ทธิติดตามเอาท่ีดินคืน  จ  านวน  9  โฉนด     เน่ืองจากบริษทัร่วมกนัทุจริตเบียดบงัโอนกรรมสิทธ์ิ

ในท่ีดินของโจทกก์บับุคคลหน่ึง     ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัในช่วงเวลาปีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   และเป็นกรรมการบริษทั

โจทกด์ว้ยเช่นกนั  โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง จ  านวน  452 ลา้นบาท  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง เน่ืองจาก

ค าฟ้องไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ต่อมาโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงศาลแพง่ไดมี้ค  าสัง่รับค าแกอุ้ทธรณ์

ของบริษทัแลว้  บดัน้ี  คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2563  บริษทัไดรั้บหมายนดัฟังค  าพิพากษาศาล

อุทธรณ์ในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564   ศาลอุทธรณ์   พิพากษายกค าสัง่ศาลชั้นตน้ท่ีใหเ้พิกถอนกระบวนการพิจารณา และศาลอุทธรณ์ 

สัง่ใหด้ าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป และนดัพิจารณาคดีอีกคร้ังในวนัท่ี 24 เมษายน 2564

33.5 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ .5037/2561  ในวนัท่ี  1  ตุลาคม  2561  บริษทัถูกเจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนรายหน่ึง ฟ้องร้อง

เก่ียวกบัความผิดฐานผิดสญัญาตัว๋แลกเงินเรียกคา่เสียหายและจ านอง จ านวนมูลหน้ี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

ศาลมีค  าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้ าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 24 งวด เร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และ

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวา่งปฎิบติัตามสญัญาประนีประนอมยอมความ

33.6 คดีหมายเลขด าท่ี  พ. 422/2563  บริษทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยท่ี 3  ในฐานความผิดท่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบในการผิดนดัช าระหน้ี

ตัว๋แลกเงิน  โดยมีจ านวนทุนทรัพยร์วม 116.20 ลา้นบาท อา้งวา่ จ  าเลยท่ี 1  เป็นบริษทัผูอ้อกตัว๋แลกเงิน  และจ าเลยท่ี 2 น าหุน้สามญั

ของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน)  มาค ้าประกนัการช าระหน้ีของจ าเลยท่ี 1 บริษทั (จ าเลยท่ี 3)

 ในฐานะผูอ้อกหุน้สามญัฯ ตอ้งร่วมรับผิดชอบกบัจ าเลยท่ี 1 และ 2

บริษทั (จ าเลยท่ี 3)   ไดย้ืน่ค  าใหก้ารต่อสู้คดีวา่บริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตัว๋แลกเงินพิพาทตามค าฟ้อง    โดยการค ้าประกนั 

รับประกนัการใชเ้งิน หรือ อาวลัแต่อยา่งใด ฟ้องโจทกท์ั้งหา้ เคลือบคลุม ไม่มีอ  านาจฟ้อง ขอใหศ้าลมีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์คดีน้ี

ไดสื้บพยานโจทกแ์ละพยานจ าเลยเสร็จส้ินแลว้ และนดัฟังค  าพิพากษาวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563   ศาลมีค  าพิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ี 3 (บริษทั)   ดงันั้น  บริษทัจึงไม่มีภำระหน้ีสินตอ้งจ่ำยช ำระหน้ี

ตัว๋แลกเงินดงักล่าว

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

33.7 บริษทัไดด้ าเนินการร้องทุกขต่์ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ     ใหด้ าเนินคดีอาญากบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

กรณีร่วมกนักระท าความผิดทุจริตยกัยอกเงินจากการขายตัว๋แลกเงินและยนิยอมใหบ้นัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยส่งหนงัสือแจง้ร้องทุกข์

จ  านวน 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงัน้ี

วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 ใหด้ าเนินคดีในกรณีท่ีมีอดีตกรรมการของบริษทักระท า 1. นายสรรชยั   อินทรอกัษร

ผิดอาญาดว้ยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและเปิดบญัชีเงิน 2. นายกฤติภทัร       

ฝากธนาคารเพ่ือน าเช็คท่ีไดจ้ากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน  (ช่ือเดิม ภทัรภพ) อิทธิสญัญากร

ฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารแลว้ถอนเงินจากบญัชีเงิน 3. นายเทพทิวา   บุตรพรม

ฝากไปใหบุ้คคลอ่ืนทั้งท่ีบุคคลดงักล่าวไม่มีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่าว เป็นการกระท าโดยทุจริต 

ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย สูญเสียเงินฝากจ านวน 

394.43 ลา้นบาท

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 ยืน่เร่ืองร้องทุกขใ์นเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองท่ีบริษทัไดย้ืน่ 1. นายธีราสิทธ์ิ   แสงเงิน

ร้องทุกขไ์ปแลว้ตามหนงัสือร้องทุกขล์งวนัท่ี 5 มีนาคม 2. นายกิติสาร   มุขดี

2561 กบับุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมโดยมีขอ้สงสยัวา่เป็นผูใ้ห้ 3. นางสาวจรูญลกัษณ์   

ความช่วยเหลือในการท าการทุจริตเพ่ิมอีก 4 ราย     (ช่ือเดิมขนิษฐา) คงคาเรียน

4. นายวีรวฒัน์   สุขวราห์

จากหนงัสือยืน่ร้องทุกข ์2   ฉบบัขา้งตน้  บริษทัไดรั้บแจง้ผลการรับเร่ืองจากกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ วา่ไดด้ าเนินการรับเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ไวด้ าเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษท่ี 151/2561 แลว้ตามหนงัสือ

แจง้ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2563 กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินไดมี้การส่งหนงัสือท่ี ยธ .0805/161 ฉบบัลงวนัท่ี 

24  มกราคม  2563  ตอบกลบัมายงับริษทัวา่คดีพิเศษท่ี  151/2561  อยูร่ะหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวนพิเศษ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2563  บริษทัไดน้ าส่งเอกสารและเขา้ใหก้ารเพ่ิมเติม  

ปัจจุบนัพนกังานสอบสวน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ไดมี้การออกหมายเรียกผูต้อ้งหาทั้ง  7  คน   มารับทราบขอ้กล่าวหา 

ปรากฎวา่มีผูต้อ้งหาจ านวน 5 ราย ไดรั้บหมายเรียกผูต้อ้งหาและมาใหก้ารต่อพนกังานสอบสวนแลว้ และมีก าหนดนดัส่งตวัไป

ยงัพนกังานอยัการในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ส่วนผูต้อ้งหาอีก 2 ราย คือ 1) นายเทพทิวา บุตรพรม   ไดส่้งหมายเรียกผูต้อ้งหา 

จ  านวน   2  คร้ัง    แต่ไม่มาพบและอยูร่ะหวา่งการด าเนินการออกหมายจบั ส่วน 2) นายวีรวฒัน์ สุขวราห์ ไดมี้การส่งหมายเรียก

ผูต้อ้งหา   โดยในคร้ังแรกนั้น มีการส่งหมายไดก้  าหนดนดัในวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 แต่ผูต้อ้งหาไม่มาพบ  และไดมี้การออก

หมายเรียกคร้ังท่ี 2   แต่ไม่สามารถส่งหมายได ้ จึงมีการออกหมายเรียกอีกคร้ังตามกฎหมาย โดยมีก าหนดใหผู้ต้อ้งหามาพบใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่ผูต้อ้งหาไม่มาพบ จึงมีการออกหมายจบัแลว้
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 พนกังานสอบสวนนดัรายงานต่อศาล และส่งส าเนาการสอบสวนใหก้บัพนกังานอยัการพิเศษ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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วนัท่ี
เร่ืองท่ีร้องทุกข์ บุคคลท่ีถูกร้องใหด้ าเนินคดีอาญา

หนงัสือร้องทุกข์



ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  เพ่ือส่งคดีปรากฎมีผูต้อ้งหาทั้งหมด  6  คน  ขาดแต่เฉพาะนายเทพธิวา  บุตรพรม  ซ่ึงพนกังาน

สอบสวนจะออกหมายจบัต่อไป

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

33.8 บริษทัไดด้ าเนินการแจง้ความร้องทุกขต่์อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทึกค าร้องต่อกองบงัคบัการปราบปราม 

ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ใหด้ าเนินการคดีอาญาเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหารและอดีตผูบ้ริหารของบริษทักบัพวก ดงัน้ี

คดีความท่ี 1 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการซ้ือท่ีดินจ านวน 10 โฉนด และอีก 2 โฉนด 

รวมเป็น  เน้ือท่ีดิน  จ  านวน 48 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา  ต  าบลสามเรือน  อ าเภอบางปะอิน  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ในราคา 190.00 ลา้นบาท

คดีความท่ี  2 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการสมคบกนัท าสญัญาเป็นนายหนา้ช้ีช่องและ

ชกัชวนใหบุ้คคลท าสญัญาซ้ือขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 281085, 281088 ต าบลแพรกษาใหม่ อ  าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดั สมุทรปราการ  ของบริษทั  โมเดิร์น สตรีท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัขายใหก้บับริษทั  เคเจ  แอสเซท  จ  ากดั  ในราคาซ้ือขาย จ านวนเงิน  100.00  ลา้นบาท 

โดยมีการท าสญัญาคา่นายหนา้ในอตัราร้อยละ 5 ของราคาขาย จ านวน 2 สญัญา ซ่ึงบริษทั โมเดิร์น 

สตรีท จ ากดั ไดรั้บช าระคา่ซ้ือขายท่ีดินจ านวนเงิน 83.50 ลา้นบาท 

ต่อมาไดถ้อนค าร้องทุกขใ์นคดีน้ีเหตุผลเพราะวา่จะตอ้งติดตามพยานเอกสารท่ีส าคญับางประการ  

ท่ียงัไม่ไดม้า แต่บริษทัยงัคงสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินคดีตามกฎหมาย ไวใ้นชั้นน้ี และหากเม่ือบริษทั

ไดรั้บพยานเอกสารเรียบร้อยแลว้      จะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   ประกอบกบัในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองใหมี้การชะลอการ

ด าเนินคดีไวก่้อน    จนกวา่จะสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมใหเ้พียงพอเพ่ือจะด าเนินคดี

ต่อไป

คดีความท่ี  3 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตมีมติรับท่ีดินตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์

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

จงัหวดัล าพนู จ  านวน 8 แปลง  เน้ือท่ีรวม 120 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา  มาตีใชช้ าระหน้ี ในจ านวน

เงิน  61.50 ลา้นบาท  และวนัท่ี  14 มีนาคม 2559  บริษทัโดยอดีตผูบ้ริหารไดจ้ดทะเบียนรับโอน

กรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองตามท่ีดินดงักล่าว      แต่ปรากฏวา่ท่ีดินไม่มีต  าแหน่งท่ีตั้งท่ีดินท่ี

บริษทัจะเขา้ไปพฒันาโครงการได้

คดีความท่ี  4 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในการขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 1614 ต าบลบึงค าพร้อย 

อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี  ในราคา 26.00 ลา้นบาท ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแปลงดงักล่าว

ไม่มีการรับช าระราคาท่ีดินครบตามสญัญาซ้ือขายท่ีดิน แต่บริษทัท าการโอนกรรมสิทธ์ิออกไป และ

อดีตผูบ้ริหารของบริษทัในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั  โมเดิร์น  สตรีท  จ  ากดั  ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้  าการซ้ือท่ีดินแปลงดงักล่าวคืนจากบุคคลภายนอกจ านวน 26.00 ลา้นบาท

คดีความท่ี 1, 3 และ 4 อยูร่ะหวา่งการสอบสวนของกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรม

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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ทางเศรษฐกิจตามรายงานหนงัสือบนัทึกขอ้ความท่ี ตช 0026(13) พิเศษ ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2562

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

34.1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ไดอ้นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และ

ต่อมาในวนัท่ี  5  กมุภาพนัธ์  2564  บริษทัฯ  รับเงินจองซ้ือหุน้สามญั รวมจ านวนหุน้ท่ีขายได ้ 582 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 63.20  ลา้นบาท

รายละเอียดดงัน้ี

จ  านวนหุน้เสนอขาย จ านวน (หุน้) ราคาต่อหุน้ จ านวนเงิน (บาท)

ผูถื้อหุน้เดิม 875,000,000.00      532,004,839.00  0.10 53,200,483.90    

บุคคลในวงจ ากดั 550,000,000.00      50,000,000.00    0.20 10,000,000.00    

1,425,000,000.00   582,004,839.00  63,200,483.90    

34.2 บริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่  ภายหลงัจากท่ีส้ินสุดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้และ

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั  เม่ือวนัท่ี  5 กมุภาพนัธ์ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี

ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ

 คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นร้อยละ 

นายสนัติ  ปิยะทตั 1.85 23.38

นายกฤติภทัร อิทธิสญัญากร 35.68 21.43

35. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์ 2564

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้

กลุ่มผูถื้อหุน้
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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