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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. 2564 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. 2564 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 31.4 และ 31.5 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 9 บริษทัมีตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
ขำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 278.79 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 
• ตรวจสอบรำคำขำยจริงในปัจจุบันของโครงกำรดังกล่ำวแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยใน

อนำคต 
• ตรวจสอบรำคำขำยของยูนิตท่ีขำยได้แล้วท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน รวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำย 

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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2) การแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.4, 4.7, 4.8, 10, 12 และขอ้ 13 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย จ ำนวน 274.50 ลำ้นบำท ท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 121.68 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 กำร อ่ำนและ
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 



- 5 - 

 

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 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเ งินของกิจกำรหรือของ

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 24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 



หน่วย : บาท

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 196,671,842.14       19,344,334.57         108,695,501.59       18,958,659.43         

ลูกหน้ีบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8, 6.2 -                           -                           -                           -                           

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 9 278,789,785.58       263,980,176.61       278,789,785.58       263,980,176.61       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,178,666.03           3,142,814.73           5,178,666.03           3,142,814.73           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10 274,505,631.23       278,176,956.23       274,505,631.23       278,176,956.23       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 755,145,924.98       564,644,282.14       667,169,584.43       564,258,607.00       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 30.2 31,635,026.13         34,973,177.31         31,635,026.13         34,973,177.31         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                           -                           29,999,980.00         29,999,980.00         

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

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 75,631,136.95         75,631,136.95         75,631,136.95         75,631,136.95         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 14 6,137,850.99           5,205,109.74           6,137,850.99           5,205,109.74           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 258,812.79              352,858.94              258,812.79              352,858.94              

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 2,036,726.12           10,366,499.81         2,036,726.12           10,366,499.81         

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,974,387.88         18,392,423.81         16,973,925.08         18,392,443.81         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 254,360,998.89       273,436,774.53       284,360,516.09       303,436,774.53       

รวมสินทรัพย์ 1,009,506,923.87    838,081,056.67       951,530,100.52       867,695,381.53       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 2 -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564



หน่วย : บาท

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 44,646,664.88         55,836,526.56         44,566,664.88         55,756,526.56         

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,456,475.31           4,505,047.09           2,456,475.31           4,505,047.09           

หน้ีสินผิดนดัช าระ 19 495,997,260.21       466,247,260.20       495,997,260.21       466,247,260.20       

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 20 -                           23,173,797.62         -                           23,173,797.62         

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 2,037,193.91           6,546,123.99           2,037,193.91           6,546,123.99           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.2 -                           5,000,000.00           -                           5,000,000.00           

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 6.2 -                           -                           6,000,000.00           93,686,619.90         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 22 16,399,444.72         27,600,186.63         16,399,444.72         27,600,186.63         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           199,948.61              -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,537,571.37         25,671,630.21         27,536,371.37         25,670,430.21         

     รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 589,074,610.40       614,780,520.91       594,993,410.40       708,185,992.20       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 125,065.27              4,423,212.66           125,065.27              4,423,212.66           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 7,779,844.01           9,662,573.00           7,779,844.01           9,662,573.00           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,855,194.80           11,207,889.49         9,855,194.80           11,207,889.49         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 17,760,104.08         25,293,675.15         17,760,104.08         25,293,675.15         

รวมหนีสิ้น 606,834,714.48       640,074,196.06       612,753,514.48       733,479,667.35       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

- 3 -

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 25

    ทนุจดทะเบียน

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

หุน้สามญั  2,300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,300,000,000.00    2,300,000,000.00    

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

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

หุน้สามญั   875,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 875,000,000.00       875,000,000.00       

ส่วนเกิน(ต ่า)กว่ามูลค่าหุน้สามญั 25 (2,364,663,159.60)   95,019,280.00         (2,364,663,159.60)   95,019,280.00         

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 24 102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       102,294,491.98       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (948,495,166.99) (874,306,911.37) (1,012,390,790.34)   (938,098,057.80)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 402,672,209.39       198,006,860.61       338,776,586.04       134,215,714.18       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,009,506,923.87    838,081,056.67       951,530,100.52       867,695,381.53       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

          (    นายสันติ  ปิยะทตั   )               (    พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว์    )

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

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

รายไดจ้ากการขาย 108,028,696.75  148,853,937.91  108,028,696.75  148,853,937.91  
ตน้ทุนขาย (79,944,051.63) (110,509,117.74) (79,944,051.63) (110,509,117.74) 
ก าไรขั้นต้น 28,084,645.12    38,344,820.17    28,084,645.12    38,344,820.17    

รายไดอ่ื้น :
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 973,671.64         6,442,083.32      973,671.64         5,498,085.52      
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 20 18,173,797.62    -                      18,173,797.62    -                      
รายไดอ่ื้น 9,806,246.34      6,870,846.76      9,797,798.37      6,843,451.96      
รวมรายไดอ่ื้น 28,953,715.60    13,312,930.08    28,945,267.63    12,341,537.48    

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (12,245,855.05) (25,191,107.47)   (12,245,855.05) (25,191,107.47)   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (87,494,957.56) (96,204,848.19)   (87,276,872.06) (95,803,683.14)   
ค่าใชจ่้ายอ่ืน

โอนกลบั(ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) (138,838.00) 798,922.53         (138,838.00) 798,922.53         
โอนกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 772,447.22 -                      772,447.22 -                      

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน (42,068,842.67) (68,939,282.88) (41,859,205.14) (69,509,510.43) 
ตน้ทุนทางการเงิน (31,959,694.15) (33,296,326.10)   (32,299,927.83) (34,505,760.24)   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (74,028,536.82) (102,235,608.98) (74,159,132.97) (104,015,270.67) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 17 (1,648,824.06) (869,755.17)        (1,622,704.83) (483,398.86)        
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (75,677,360.88) (103,105,364.15) (75,781,837.80) (104,498,669.53) 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 1,489,105.26      (300,330.00)        1,489,105.26      (300,330.00)        

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษี 1,489,105.26      (300,330.00)        1,489,105.26      (300,330.00)        
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (74,188,255.62) (103,405,694.15) (74,292,732.54) (104,798,999.53) 

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (75,677,360.88) (103,105,364.15) (75,781,837.80) (104,498,669.53) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(75,677,360.88) (103,105,364.15) (75,781,837.80) (104,498,669.53) 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (74,188,255.62) (103,405,694.15) (74,292,732.54) (104,798,999.53) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

(74,188,255.62) (103,405,694.15) (74,292,732.54) (104,798,999.53) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน-ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.05)                   (0.12)                   (0.05)                   (0.12)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                 (    นายสันติ  ปิยะทัต   )                                    (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ(ต า่) รวมส่วนของ

ช าระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

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

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

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

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

เพ่ิมทุนระหวา่งปี 25 2,738,536,044.00 (2,459,682,439.60) -                        -                        278,853,604.40 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                        -                        -                        (75,677,360.88) (75,677,360.88)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        1,489,105.26 1,489,105.26 

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        (74,188,255.62) (74,188,255.62)

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

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

           (    นายสันติ  ปิยะทัต   )                                   (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



หน่วย : บาท

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ(ต า่) รวมส่วนของ

ช าระแล้ว กว่ามูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

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

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

เพ่ิมทุนระหวา่งปี 25 2,738,536,044.00 (2,459,682,439.60) -                         -                         278,853,604.40 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                       -                        -                         (75,781,837.80) (75,781,837.80)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                        -                         1,489,105.26 1,489,105.26 

รวมก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                        -                         (74,292,732.54) (74,292,732.54)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(    นายสันติ  ปิยะทัต   )                  (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว์    )            

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม





หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (75,677,360.88) (103,105,364.15) (75,781,837.80) (104,498,669.53) 
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,648,824.06         869,755.17 1,622,704.83         483,398.86
ค่าเส่ือมราคา และตดัจ าหน่าย 7,050,083.58 8,521,043.51 7,050,083.58 8,505,403.69
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(โอนกลบั) 138,838.00            (798,922.53) 138,838.00            (798,922.53) 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) (460,830.07) (3,434,738.07) (460,830.07) (3,434,738.07) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (โอนกลบั) (772,447.22) -                         (772,447.22) -                         
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (46,727.97) (42,064.80) (46,727.97) -                         
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         (901,933.00) -                         -                         
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา (1,307,180.89) (5,498,085.52) (1,307,180.89) (5,498,085.52)
ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 380,237.22 -                         380,237.22 -                         
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า 1,213,404.04         -                         1,213,404.04         -                         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 2,612,606.78 2,536,286.00 2,612,606.78 2,536,286.00
รายไดอ่ื้นๆ จากการโอนกลบัประมาณการค่าใชจ่้าย (1,199,914.17) (2,936,681.36) (1,199,914.17) (2,936,681.36) 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (18,173,797.62) -                         (18,173,797.62) -                         
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียม 31,959,694.15 33,296,326.10 32,299,927.83 34,505,760.24

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน (52,634,570.99) (71,494,378.65) (52,424,933.46)      (71,136,248.22)      

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (17,514,879.95) (26,517,860.53) (17,514,879.95)      (26,517,860.53)      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,888,845.70 62,587.92              1,888,845.70 51,921.64              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (201,600.00) 95,741.24              (201,600.00)           95,741.24              

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,925,861.68) 10,649,533.42 (7,925,861.68)        7,806,530.72         
เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (2,048,571.78) (2,889,120.38) (2,048,571.78)        (2,889,120.38)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,659,024.22         (265,380.78) 1,659,024.22         (266,580.78)           
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,071,915.00) (1,323,790.00) (3,071,915.00)        (1,323,790.00)        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,352,694.69) 254,049.08 (1,352,694.69)        254,049.08            
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (81,202,224.17) (91,428,618.68) (80,992,586.64)      (93,925,357.23)      

จ่ายดอกเบ้ีย -                         (50,996.94) -                         (50,996.94)             
จ่ายภาษีเงินได ้ (1,567,637.95) (5,433,312.70) (1,341,087.31)        (2,760,081.24)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (82,769,862.12) (96,912,928.32) (82,333,673.95)      (96,736,435.41)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

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

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพนัระยะยาวลดลง 3,338,151.18         13,001,554.09       3,338,151.18         13,001,554.09       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 6,512,986.00         105,096,220.00     6,512,986.00         105,096,220.00     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         901,933.00            -                         -                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 46,728.97              315,622.01            46,728.97              -                         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ (1,223,173.93)        (3,243,952.68)        (1,223,173.93)        (3,243,952.68)        

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (228,873.00)           -                         (228,873.00)           -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทุน 8,445,819.22         116,071,376.42     8,445,819.22         114,853,821.41     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 278,853,604.40     -                         278,853,604.40     -                         

เงินสดจ่ายช าระเงินหน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี -                         (10,898,935.48)      -                         (10,898,935.48)      

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (45,000,000.00)      -                         (45,000,000.00)      -                         

เงินสดรับเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,000,000.00       5,000,000.00         40,000,000.00       5,000,000.00         

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                         -                         49,000,000.00       97,000,000.00       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                         -                         (136,000,000.00)    (86,462,360.93)      

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (11,199,878.08)      (11,943,171.69)      (11,199,878.08)      (11,943,171.69)      

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,791,617.88)        (5,861,954.46) (3,791,617.88)        (5,797,342.46)        

ดอกเบ้ียจ่าย (7,210,557.97)        (3,503,971.73)        (8,237,411.55)        (3,504,347.62)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 251,651,550.47     (27,208,033.36)      163,624,696.89     (16,606,158.18)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 177,327,507.57     (8,049,585.26)        89,736,842.16       1,511,227.82         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 19,344,334.57       27,393,919.83       18,958,659.43       17,447,431.61       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 196,671,842.14     19,344,334.57       108,695,501.59     18,958,659.43       

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                (    นายสนัติ  ปิยะทตั   )              (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )

- 2 -

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



1.   ข้อมูลทั่วไป

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

ท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 อำคำรเลอคองคอร์ด ชั้นท่ี 19 ห้องเลขท่ี 1903 ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย

บริษทัประกอบธุรกิจในดำ้นพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  

บริษทัมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยสนัติ ปิยะทตั คิดเป็นร้อยละ 19.62

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   เร่ือง   ก  ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562

       งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลคำ่ขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน

ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ในปัจจุบนัมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผลต่อลกัษณะกำรด ำเนินกิจกรรม

ตำมปกติของผูค้นส่วนใหญ่ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยทัว่ไปรวมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว

ส่งผลต่อก ำลงัซ้ือของลูกคำ้ กำรเขำ้ชมโครงกำรของลูกคำ้และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั 

ไดป้ระเมินผลกระทบในเร่ืองดงักล่ำวต่องบกำรเงินอยำ่งรอบคอบและจะประเมินสถำนกำรณ์อยำ่งต่อเน่ืองต่อไป

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564



2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 

มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยมีกำรปรับปรุงและแกไ้ขหลกักำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

- ค ำนิยำมของธุรกิจ

- ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั และ

- กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี  ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน

ของกลุ่มบริษทั

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่  

1 มกราคม 2565

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบัซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกรำคม 2565   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ

กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ   โดยส่วนใหญ่

เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรน

ในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจมีต่อ

งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั

(ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ (ลงช่ือ) …......................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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(     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 2564 2563

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัโดยตรง

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั 99.99 99.99

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 

ผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบต่อจ ำนวน

เงินผลตอบแทนของบริษทังบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำร

ควบคุมส้ินสุดลง

การสูญเสียความควบคุม

เม่ือบริษทัสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก ำไรหรือขำดทุนท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้

วดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

ประเภทธุรกิจของบริษทั (ร้อยละ)

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

สดัส่วนกำรถือหุ้น



(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

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  

           กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินกต่็อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีกำรยกเลิก

ภำระผกูพนันั้นหรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสิน

ใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนั   ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่

อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่   โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลคำ่

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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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)

รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนคำ่ออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง ดอกเบ้ียจ่ำยท่ี

บนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงกำรและคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง

บริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลคำ่โครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

4.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยเป็นท่ีดินท่ีกรมบงัคบัคดีบงัคบัขำยทอดตลำด แสดงมูลคำ่รำคำทุนหรือมูลคำ่
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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

สินทรัพย ์(ถำ้มี) คำ่เส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี

อำคำรส ำนกังำนขำย บำ้นตวัอยำ่ง 2 ปี (อำยกุำรใชง้ำนคงเหลือตำมแผนกำรขำย)
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ยำนพำหนะ 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5 ปี

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

ไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย

กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่

- ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่คำ่ควำมนิยมท่ีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรำยกำร หำกประมำณกำร

ท่ีใชใ้นกำรก ำหนดมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่คร้ังล่ำสุด

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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แลว้ เพียงเท่ำกบัมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกวำ่มูลคำ่ตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำกคำ่เส่ือมรำคำ

สะสมหรือคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม) เสมือนหน่ึงไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยน์ั้นมำก่อน

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรหรือขำดทุนทนัที

4.12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงดว้ยรำคำทุน

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

4.13 สัญญาเช่า

      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	

อำคำรชุด-ส ำนกังำน 3 ปี

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง

จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ  คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจำก
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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    )

4.14 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

- ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน

บริษทัรับรู้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

- ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

โครงกำรสมทบเงิน

บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี

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

4.15 ประมาณการหนีสิ้น

บริษทัจะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำย

หรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออก

ของทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ   รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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ชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกกต่็อเม่ือมีควำมเสมือนแน่นอนวำ่หลงัจำกท่ีจ่ำยช ำระภำระผกูพนัแลว้  บริษทัน่ำจะ

ไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืน แต่ไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

4.16 การรับรู้รายได้

- รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ (ท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน) รับรู้เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสญัญำและ

โอนอ ำนำจกำรควบคุมของสินคำ้ให้กบัลูกคำ้แลว้ โดยบริษทัไม่เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรหรือควบคุมท่ีดินและบำ้น

พร้อมท่ีดินท่ีขำยไปแลว้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม    รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลคำ่ตำมสญัญำหลงัหกัส่วนลดและ

คำ่ส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน เน่ืองมำจำกรำยกำรนั้น สำมำรถวดัมูลคำ่ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้พร้อมกำรให้บริกำร องคป์ระกอบของรำยไดจ้ะปันส่วนตำมสดัส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีส่งมอบ

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

4.18 ภาษเีงินได้

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

- ภำษีเงินไดปั้จจุบนั

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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- ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

บริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวน

เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

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

4.20 การวดัมูลค่ายตุิธรรม

มูลคำ่ยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น

โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลคำ่ กลุ่มบริษทั

ใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลคำ่ดว้ยมูลคำ่ยติุธรรม    ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลคำ่

ยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลคำ่ท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้ง

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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กบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลคำ่ยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด

ล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลคำ่และเปิดเผยมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออก

เป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม ดงัน้ี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลคำ่

ยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน

งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร

ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

ประมาณการต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย ์บริษทัตอ้งประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร

อสงัหำริมทรัพย ์  ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนคำ่ออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค 

ตน้ทุนคำ่ก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้ทุนกำรกูย้มืเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง โครงกำรฝ่ำยบริหำรได้

ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวข้ึนจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะ ๆ 

หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอยำ่งมีสำระส ำคญั

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

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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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 ์  )



6. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

สินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัหรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรง

และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั

6.1 ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี

ล าดบั

1. บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ เงินกูย้มืระยะสั้น อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.46 - 3.00 ต่อปี

โดยตรง

2. คุณกฤติภทัร   อิทธิสญัญากร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลูกหน้ีเร่ืองการยกัยอกเงินใน มูลหน้ีตามคดีความฟ้องร้อง

โดยเป็นผูถื้อหุน้    ตัว๋แลกเงิน

รายใหญ่ของบริษทั

3. คุณสนัติ  ปิยะทตั กรรมการบริษทั, เงินกูย้มืระยะสั้น ไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกนั

ผูถื้อหุน้รายใหญ่     

ของบริษทั

4. จนัทรทตัมูลนิธิ กรรมการร่วมกนักบับริษทั เงินกูย้มืระยะสั้น อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี

5. บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั     

   จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนักบับริษทั ค่าเบ้ียประกนัภยั ราคาเป็นไปตามราคาตลาด

6.2 รายการและจ านวนเงินดา้นงบแสดงฐานะการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563

       ลูกหนีบุ้คคลทีเ่กีย่วข้องกัน

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

(หกั) ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ(หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (330,507,794.68) (330,507,794.68) (329,232,906.68) (329,232,906.68)

รวมลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ -                        -                        -                        -                        

       สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 9,577.53                -                        9,577.53                -                        

รวม 9,577.53                -                        9,577.53                -                        

       เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากบริษทัย่อย

บริษทั โมเดร์ิน สตรีท จ ากัด 

เงินกูย้มืระยะสั้น -                        -                        -                        87,000,000.00 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                        -                        6,000,000.00 6,686,619.90 

รวม -                        -                        6,000,000.00 93,686,619.90 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลกัษณะความสมัพนัธ์บุคคลหรือกิจการ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา



(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )              (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2564

       เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

คุณสนัติ  ปิยะทตั 5,000,000.00         -                        (5,000,000.00) -                        

จนัทรทตัมูลนิธิ -                        40,000,000.00       (40,000,000.00) -                        

รวม 5,000,000.00         40,000,000.00       (45,000,000.00) -                        

6.3 รายการและจ านวนเงินดา้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริษทั เป็นดงัน้ี

หน่วย : บาท

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายบริหาร

     บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 67,820.92              -                        67,820.92              -                        

รวม 67,820.92              -                        67,820.92              -                        

ดอกเบีย้จ่าย

     บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ากดั -                        -                        340,233.68 1,209,434.14

     จนัทรทตัมูลนิธิ 496,438.36            -                        496,438.36            -                        

รวม 496,438.36            -                        836,672.04            1,209,434.14         

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  และ  2563  บริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการ

และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,543,901.00       17,001,590.00       

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,089,333.24         2,117,444.56         

รวม 14,633,234.24       19,119,034.56       

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )              (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



7.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

7.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี

หน่วย : บำท

2564 2563 2564 2563

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

เงินฝำกกระแสรำยวนั 28,727,775.41 18,004,455.89 28,726,775.41 18,002,455.89     

เงินฝำกออมทรัพย์ 167,343,834.53 740,190.21 79,368,493.98 356,515.07          

เงินฝำกประจ ำ 220,232.20          219,688.47 220,232.20          219,688.47          

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.25 ถึง ร้อยละ 0.60 ต่อปี

(2563 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี)

7.2 กำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

รำยกำรกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีแสดงกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน ซ่ึงรวมทั้งกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ก ำไรจำก ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ กำรปรับ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2564 จดัหำเงิน โครงสร้ำงหน้ี ธนัวำคม 2564

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย                   139.42 (7.21)                     31.96                          -   (18.17)                   146.00

หน้ีสินผิดนดัช ำระ                   350.00                          -                            -                            -                            -                     350.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและ

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       5.00 (5.00)                          -                            -                            -                            -   

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน                     27.60 (11.20)                          -                            -                            -                       16.40

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ                     10.96 (3.79)                          -   (5.01)                          -                         2.16

                  532.98 (27.20)                     31.96 (5.01) (18.17)                   514.56

 

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

              (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ก ำไรจำก ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ กำรปรับ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2563 จดัหำเงิน โครงสร้ำงหน้ี 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 2564

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ก ำไรจำก ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ กำรปรับ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2564 จดัหำเงิน โครงสร้ำงหน้ี ธนัวำคม 2564

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย                   146.10 (8.24) 32.30                                            -   (18.17) 151.99                 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ                   350.00                          -   -                                                -                            -   350.00                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและ

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       5.00 (5.00) -                                                -                            -   -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย                     87.00 (87.00) -                                                -                            -   -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน                     27.60 (11.20) -                                                -                            -   16.40                   

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ                     10.96 (3.79) -                       (5.01)                          -   2.16                     

                  626.66 (115.23)                     32.30 (5.01) (18.17)                   520.55

งบกำรเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
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กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด

หน่วย : ล้านบาท



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

              (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ กระแสเงินสด หน้ีสินตำมสญัญำ ก ำไรจำก ยอดคงเหลือ

ณ วนัท่ี 1 จำกกิจกรรม ดอกเบ้ียจ่ำย เช่ำสุทธิ กำรปรับ ณ วนัท่ี 31

มกรำคม 2563 จดัหำเงิน โครงสร้ำงหน้ี 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

8. ลูกหนีบุ้คคลทีเ่กี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

หมำยเหตุ 2564 2563 2564 2563

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

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิต

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

รวม -                       -                       -                       -                       

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 (330,507,794.68) (329,232,906.68) 

ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -                       -                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (330,507,794.68) (329,232,906.68) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน่วย : ล้านบาท
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กำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่เงินสด



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

              (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนหกัค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน จ ำนวนเงิน 329.23 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรท่ีอดีตกรรมกำรของบริษทั 2 ท่ำน ท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

 ณ  ขณะนั้น  (ซ่ึง  ณ  วนัส้ินงวด กรรมกำรหน่ึงในสองท่ำนดงักล่ำวยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั) ไดน้ ำเงินท่ีไดรั้บ

จำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงิน  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  คร้ังท่ี  8/2558   เม่ือวนัท่ี  4  กนัยำยน  2558  จ ำนวนเงิน 

394.42 ลำ้นบำท โดยไดมี้กำรโอนเงินออกจำกบญัชีธนำคำรของบริษทัไปยงับญัชีธนำคำรของบุคคลหน่ึง จ  ำนวนเงิน 393.14 ลำ้นบำท

และไดมี้กำรถอนเงินสดออกจำกบญัชีธนำคำรของบริษทั จ  ำนวนเงิน 1.28 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 394.42 ลำ้นบำท โดยเงิน

ดงักล่ำวบริษทัไดรั้บคืนจำกกรรมกำรบำงส่วนในปี 2559  จ ำนวน 64.68 ลำ้นบำท  คงเหลือจนถึงปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่ไดรั้บคืน จ ำนวน 

329.23 ลำ้นบำท  และในปี 2560  บริษทัไดย้ืน่ฟ้องอดีตกรรมกำรบริหำรของบริษทัทั้ง  2 ท่ำน และบุคคลอ่ืน 1 รำย  เพ่ือเรียกร้องค่ำเสีย

หำยจำกกำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะสั้นไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์   ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

โดยบริษทัไดฟ้้องเรียกร้องค่ำเสียหำยและดอกเบ้ีย จ  ำนวนเงิน 514.41 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2562  ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำ

ให้อดีตกรรมกำรบริหำรทั้ง 2 ท่ำน  และบุคคลอ่ืน 1 รำย  ร่วมกนัช ำระเงินตน้  ดอกเบ้ียและค่ำเสียหำย จ ำนวนเงินรวม 414.48 ลำ้นบำท

พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ  7.5  ต่อปี   นบัจำกวนัฟ้อง  (วนัท่ี 5  เมษำยน  2560)   โดยบริษทัยืน่อุทธรณ์ในส่วนค่ำเสียหำยท่ีศำลเห็นวำ่

ไม่ใช่ค่ำเสียหำยโดยตรง และศำลมีค  ำสัง่รับอุทธรณ์ไวพิ้จำรณำแลว้ 

เม่ือวนัท่ี  10  มกรำคม 2563   บริษทัไดน้ ำเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีส ำนกังำนคดีกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรบงัคบัคดียดึทรัพย์

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

นำยกฤติภทัรเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ จ  ำนวน  105.20  ลำ้นหุ้น  (หุ้นทั้งหมดติดจ ำน ำมีเจำ้หน้ีบุริมสิทธิทุกหุ้น)   เพ่ือน ำออกประกำศ

ขำยทอดตลำดน ำเงินมำช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำให้แก่บริษทั   อน่ึงในส่วนจ ำเลยท่ี 1   และจ ำเลยท่ี 3   อยูร่ะหวำ่งกำรสืบทรัพยสิ์น

ของจ ำเลย เพ่ือด ำเนินกำรบงัคบัคดีต่อไป

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดย้ืน่ค  ำแถลงขอให้เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีท ำกำรยดึทรัพยสิ์นของจ ำเลยท่ี 2 เพ่ิมเติม คือ 

หุ้นสำมญัของบริษทั  เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี  จ  ำกดั  (มหำชน)  จ ำนวน  197  ลำ้นหุ้น   โดยมีช่ือ  นำยกฤติภทัร   (เดิมช่ือ  นำยภทัรภพ) 

อิทธิสญัญำกร จ ำเลยท่ี 2 เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ (หุ้นทั้งหมดติดจ ำน ำมีเจำ้หน้ีบุริมสิทธิทุกหุ้น)  เพ่ือน ำออกประกำศขำยทอดตลำด

น ำเงินมำช ำระหน้ีตำมค ำพิพำกษำให้แก่บริษทั

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม 2563  ศำลอุทธรณ์มีค  ำพิพำกษำให้อดีตกรรมกำรบริหำรทั้ง 2 ท่ำน ร่วมกนัช ำระเงิน 427.51 ลำ้นบำท

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

แกใ้ห้เป็นตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ ค่ำฤชำธรรมเนียม ชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรฎีกำ

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ  2563 บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ  ำนวนเงิน 1.27 ลำ้นบำท

เป็นกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกกรรมกำรบริษทั  2  ท่ำน  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี  12/2559 เม่ือวนัท่ี 

21  พฤศจิกำยน  2559   ท่ีไดอ้นุมติัให้เขำ้ซ้ือท่ีดิน   ท  ำให้บริษทัยอ่ยมีภำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิ   จ  ำนวนเงิน 1.27

ลำ้นบำท  อยำ่งไรก็ตำม    บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว      จึงไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผ่ือ

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน แลว้ทั้งจ  ำนวน ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินคดีอำญำ

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

(     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



9. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

หน่วย : บาท

2564 2563

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 617,076,722.71 732,584,655.67

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง

     - งำนสำธำรณูปโภค 243,010,591.09 289,039,513.63

     - สร้ำงบำ้นเพ่ือขำย 1,346,158,373.47 1,678,990,577.26

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวขอ้งกบัโครงกำร 160,710,861.89 177,884,559.47

ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย 149,468,378.96 173,568,320.59

รวม 2,516,424,928.12 3,052,067,626.62

หกั ตน้ทุนขำยสะสม -1,990,795,975.61 -2,515,182,735.03

525,628,952.51 536,884,891.59

หกั  โอนออกไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -138,676,725.22 -138,783,245.22

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

รวมรำคำทุนสุทธิ 281,716,860.25 292,866,279.33

หกั  ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำตน้ทุนโครงกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย -2,927,074.67 -3,387,904.74

        ผลขำดทุนจำกกำรยกเลิกสญัญำร่วมทุน -                           -25,498,197.98

สุทธิ 278,789,785.58 263,980,176.61

มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนโครงกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย

   ท่ีจ  ำนองเพ่ือค ้ำประกนัหน้ีสิน 21,935,554.22 50,280,483.78

ในไตรมำส1 ปี 2564 ไดมี้กำรจดัประเภทปิดบญัชีตน้ทุนโครงกำรร่วมทุนกบัผลขำดทุนจำกกำรยกเลิกสญัญำร่วมทุนท่ีเคยรับรู้ผลขำดทุน

ไวใ้นปีก่อนๆ เน่ืองจำกไดมี้กำรส้ินสุดสญัญำร่วมทุนแลว้

เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม 2564 บริษทัไดช้ ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนเสร็จส้ินแลว้ภำยในก ำหนดตำมเง่ือนไขประนีประนอมยอมควำม 

และเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2564  บริษทัด ำเนินกำรไถ่ถอนและโอนเปล่ียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัของตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำ-

ริมทรัพยเ์พ่ือขำย รวมจ ำนวน 10 แปลง  มูลค่ำตำมบญัชี  จ  ำนวน 40.01 ลำ้นบำท ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 22

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

      (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

งบกำรเงินรวม และ
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพ่ือขาย

หน่วย : บาท

2564 2563

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 374,743,031.29       374,743,031.29       

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

รวม รำคำทุน 370,299,259.07       374,743,031.29       

หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (95,793,627.84) (96,566,075.06) 

สุทธิ 274,505,631.23       278,176,956.23       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย เป็นท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 59 แปลงท่ีไดถู้กบงัคบัขำยตำมค ำสัง่ศำล จำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีเจำ้หน้ี

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  ตำมหมำยเหตุ  19  ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งขำยทอดตลำดโดยมีบำงแปลงมีผูจ้องซ้ือแลว้  และบำงแปลงไดเ้ลยก ำหนดนดัขำยทอดตลำดแลว้

แต่ยงัขำยไม่ได ้และบำงแปลงโอนกรรมสิทธ์ิแลว้แต่ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรของศำล ดงัน้ี

ท่ีดิน จ ำนวน รำคำทุน รำคำทุน โอนกลบัขำดทุน รำคำทุนท่ี

แปลง 2563 โอน ท่ีมีกำร นดัสุดทำ้ย และ 2564 จำกกำรดอ้ยค่ำ สูงกวำ่รำคำ

กรรมสิทธ์ิแลว้ จองซ้ือแลว้ ยงัไม่มีผูซ้ื้อ บงัคบัขำย

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

กลุ่ม 2 2 4,443,772.22 3,671,325.00  -                  -                       -                          772,447.22              -                           

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

กลุ่ม 4 1 75,013,451.23 -                  -                  380,765,000.00    75,013,451.23 -                           -                           

59 374,743,031.29 3,671,325.00 2,948,400.00  577,308,780.00    370,299,259.07 772,447.22 (95,793,627.84)

ในเดือนธนัวำคม 2564 บริษทัไดมี้กำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินกลุ่มท่ี 2 ใหแ้ก่ผูป้ระมูลซ้ือจำกกำรขำยทอดตลำด แต่ปัจจุบนัเงินค่ำขำยอยูท่ี่กรมบงัคบัคดี 

และอยูร่ะหวำ่งเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีน ำจ่ำยเงินแก่เจำ้หน้ีตำมค ำพิพำกษำ

ท่ีดินกลุ่มท่ี 3  จ ำนวน 1 แปลง ท่ีมีผูช้นะประมูลซ้ือสินทรัพยจ์ำกกำรขำยทอดตลำดแต่ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิซ้ือขำยระหวำ่งกนั เน่ืองจำกมีผูป้ระมูล

รำยอ่ืนยืน่ค  ำร้องขอเพิกถอนกำรขำยทอดตลำด   ฉบบัลงวนัท่ี  21  เมษำยน  2563  วำ่กำรขำยทอดตลำดไม่ไดใ้หผู้ร้้องเขำ้ถึงกำรเสนอซ้ือ  ต่อมำเม่ือวนัท่ี

23 มิถุนำยน 2563  บริษทัไดย้ืน่ค  ำแกอุ้ทธรณ์    และยืน่ค  ำคดัคำ้นค ำร้องขอทุเลำ  และงดกำรบงัคบัคดีต่อศำลในคดีสำขำ  หมำยเลขแดงท่ี   มย.ถ.5/2563   

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2563 ศำลอุทธรณ์มีค  ำสัง่ยกค ำร้อง และในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 ศำลฎีกำ มีค  ำสัง่ยกค ำร้องขออนุญำตฎีกำของผูร้้อง ส่งผล

ใหค้ดีส้ินสุดลงแลว้  ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งรอโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูช้นะประมูลซ้ือตำมขบวนกำรขำยทอดตลำด

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยทั้งจ  ำนวนเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหน้ีสินผิดนดัช ำระ ตำมหมำยเหตุ 19

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

งบกำรเงินรวม และ

รำคำบงัคบัขำย



      (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

ทุนเรียก สดัส่วนเงินลงทุน วิธีรำคำทุน

ประเภทกิจกำร ช ำระแลว้ (ร้อยละ)

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

   ริมทรัพย์

12. ทีด่นิรอการพฒันา

หน่วย : บาท

2564 2563

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

ลดลง (5,205,805.11) (99,598,134.48) 

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

หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (41,300,000.00) (41,300,000.00) 

สุทธิ 121,687,058.03       126,892,863.14       

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวำคม   2564   บริษทัไดจ้  ำหน่ำยท่ีดินจ ำนวน  2  แปลง มูลค่ำขำย 7.00 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ่้ำย ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำภำษี

ธุรกิจเฉพำะ ค่ำนำยหนำ้รวม 0.49 ลำ้นบำท คงเหลือก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 1.31 ลำ้นบำท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีท่ีดิน จ ำนวน 1 แปลง รำคำทุน 54.30 ลำ้นบำท ต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมท่ีมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ดว้ยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด จ ำนวน 41.30 ลำ้นบำท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำรวมจ ำนวน 10 แปลง มูลค่ำตำมบญัชี 24.65 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นหลกัทรัพย์

ค  ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้นบุคคลอ่ืน หมำยเหตุ 22

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม และ

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั

ช่ือบริษทั

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563



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

      (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

หน่วย : บาท

2564 2563

ท่ีดินและส่วน ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 137,131,136.95 137,131,136.95

จ ำหน่ำย -                           -                           

รวมรำคำทุน 137,131,136.95 137,131,136.95

(หกั) ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (61,500,000.00) (61,500,000.00)

มูลค่ำตำมบญัชี 75,631,136.95 75,631,136.95

มูลค่ำยติุธรรม 84,727,000.00 84,727,000.00

13.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัไดจ้ดจ ำนองอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน มูลค่ำตำมบญัชี 75.63 ลำ้นบำท เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหน้ีสิน

ตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ตำมหมำยเหตุ  20  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  บริษทัมีกำรช ำระหน้ีครบถว้นแลว้  และในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 

2564  บริษทัมีกำรโอนเปล่ียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิแลว้

  

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

      (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )

งบกำรเงินรวม และ

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์  )



14. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

หน่วย : บาท

ส่วนปรับปรุง บำ้นตวัอยำ่งและ ยำนพำหนะ เคร่ืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งำนระหวำ่งท ำ รวม

อำคำรเช่ำ ส ำนกังำนขำย เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

รำคำทุน :

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

เพ่ิมข้ึน -                  -                      759,700.00        698,775.32          261,226.35        1,524,251.01     3,243,952.68     

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   

โอนจดัประเภทใหม-่สุทธิ -                  3,023,785.54       -                     -                       -                     -                     3,023,785.54     

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (791,391.30) -                      (1,700,000.00) -                       -                     -                     (2,491,391.30) 

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

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

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

ค่ำเส่ือมรำคำส 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) 

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 683,107.47      -                      1,699,999.00     -                       -                     -                     2,383,106.47     

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

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     

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,205,933.39     

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,314,660.20     

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้ท่ียงัใชง้ำนอยูจ่  ำนวน 27.03 ลำ้นบำท และจ ำนวน 22.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

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



                (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์   )

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ)

หน่วย : บาท

ส่วนปรับปรุง บำ้นตวัอยำ่งและ ยำนพำหนะ เคร่ืองตกแต่งและ คอมพิวเตอร์ งำนระหวำ่งท ำ รวม

อำคำรเช่ำ ส ำนกังำนขำย เคร่ืองใชส้ ำนกังำน

รำคำทุน :

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

เพ่ิมข้ึน -                  -                      759,700.00        698,775.32          261,226.35      1,524,251.01     3,243,952.68     

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   

โอนจดัประเภทใหม-่สุทธิ -                  3,023,785.54       -                     -                       -                     -                     3,023,785.54     

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (791,391.30) -                      (1,700,000.00) -                       -                     -                     (2,491,391.30) 

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

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม

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

ค่ำเส่ือมรำคำส 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) 

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

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 683,107.47      -                      1,699,999.00     -                       -                     -                     2,383,106.47     

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

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     

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,205,933.39     

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,299,020.38     

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้ท่ียงัใชง้ำนอยูจ่  ำนวน 27.03 ลำ้นบำท และจ ำนวน 22.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



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

                (     นำยสนัติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนำว ์   )



15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน

หน่วย : บาท

คา่ลิขสิทธ์ิโปรแกรม งานระหวา่งท า รวม

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 1,672,249.50          -                          1,672,249.50          

เพ่ิมข้ึน -                          -                          -                          

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,672,249.50          -                          1,672,249.50          

เพ่ิมข้ึน 14,873.00               214,000.00             228,873.00             

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          -                          -                          

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

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 (915,045.91) -                          (915,045.91) 

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (404,344.65) -                          (404,344.65) 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          -                          -                          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1,319,390.56) -                          (1,319,390.56) 

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (322,919.15) -                          (322,919.15) 

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          -                          -                          

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 352,858.94             -                          352,858.94             

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 322,919.15             

คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 404,344.65             

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

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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                (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เช่าอาคาร

ราคาทุน 

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        

เพ่ิมข้ึน 950,032.05             

จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          

ยกเลิกสญัญา (10,839,670.05)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5,278,900.47          

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -                          

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (4,802,038.66)

คา่เส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          

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

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (3,521,231.04)

คา่เส่ือมราคาจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -                          

ยกเลิกสญัญา 5,081,095.35          

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

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,036,726.12          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,366,499.81        

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,521,231.04          

คา่เส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,802,038.66          
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         (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )



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

                (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (    พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์   )



17.ภาษเีงนิได้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       ส ารองคา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภคนิติบคุคลหมูบ่า้น -                         911,565.83            

       ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน           -                         711,139.00            

รวม -                         1,622,704.83         

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  และ  2563   กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีผลแตกต่างชัว่คราวส่วนใหญ่เกิดจาก

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ และขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไมไ่ดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เน่ืองจากบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไมถึ่งระดบัความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ

ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 26,119.23              386,356.31            -                         -                         

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

       จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

              การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,622,704.83         483,398.86            1,622,704.83         483,398.86            

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่

       ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,648,824.06         869,755.17            1,622,704.83         483,398.86            

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (74,028,536.82) (102,235,608.98) (74,159,132.97) (104,015,270.67)

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

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (14,805,707.36) (20,447,121.78) (14,831,826.59) (20,803,054.13)

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :

       รายจ่ายอ่ืนท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 42,186.44 162,538.63 42,186.44 162,538.63

       รายจ่ายท่ีไมถื่อเป็นคา่ใชจ่้ายทางภาษี 875,557.46 103,806.95 875,557.46 73,382.99

       รายไดอ่ื้นท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี (841,289.44) -                         (841,289.44) -                         

       รายไดท่ี้ตอ้งรับรู้ภาษีเพ่ิมเติม 96,508.45 121,813.40 96,508.45 121,813.40

       ขาดทนุทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไมไ่ดรั้บรู้เป็น

              สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,113,430.28       20,998,742.21       15,113,430.28       20,998,742.21       

       จ  านวนภาษีของผลขาดทนุท่ียงัไมรั่บรู้

              เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (454,566.60) (553,423.10) (454,566.60) (553,423.10) 

โอนกลบัสินทรัพยท์างภาษีท่ีไมถู่กน ามาใช ้ 

              ในปีภาษีท่ีเกิดข้ึน 1,622,704.83 483,398.86 1,622,704.83 483,398.86

รวมผลกระทบทางภาษี 16,454,531.42 21,316,876.95 16,454,531.42 21,286,452.99

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

       งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 1,648,824.06 869,755.17 1,622,704.83         483,398.86            

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

เจา้หน้ีการคา้ 37,987,535.88       48,538,129.27       37,987,535.88       48,538,129.27       

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,659,129.00         7,298,397.29         6,579,129.00         7,218,397.29         

รวม 44,646,664.88       55,836,526.56       44,566,664.88       55,756,526.56       

19. หนีสิ้นผดินัดช าระ

หน่วย : บาท

2564 2563

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 495,997,260.21     466,247,260.20     

รวม หน้ีสินผิดนดัช าระ 495,997,260.21     466,247,260.20     

เป็นหน้ีสินจากการผิดนดัช าระตัว๋แลกเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1 แห่ง โดยในระหวา่งงวด มียอดเคล่ือนไหว ดงัน้ี

ยกมา เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเหลือ

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

       ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 116,247,260.20     29,750,000.01       -                        145,997,260.21     

       รวม 466,247,260.20     29,750,000.01       -                        495,997,260.21     

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

19.1 หน้ีสินผิดนดัสถาบนัการเงิน 1 แห่ง เป็นหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน อาย ุ91 - 181 วนั อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.50 - 7.50 ต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่สามารถจ่ายช าระคืนเงินตน้ของตัว๋แลกเงินระยะสั้น

สถาบนัการเงินได ้ และในปี 2560  บริษทัไดถู้กเจา้หน้ีดงักล่าวด าเนินคดีฟ้องร้องให้ช าระคืนหน้ี พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่าย

โดยมีผลของคดี ดงัน้ี 

       เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาให้บริษทัช 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 านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสมุทรปราการปิดหมายยดึเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561

       เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562  ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกเ้ป็นวา่  ให้บริษทัช าระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสั้น จ  านวน 350.00

ลา้นบาท และดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ 8.50 ต่อปี ของจ านวนเงินตามตัว๋แลกเงินดงักล่าวนบัแต่วนัผิดนดัเป็นตน้ไป

(วนัท่ี 11 เมษายน 2560) จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน  คา่ฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั นอกจากท่ีแกใ้ห้เป็นไปตาม

ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ศาลฎีกาพิพากษายนือตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ตามท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับลดไว ้ส่วนประเด็นอ่ืนไม่อนุญาตให้ฎีกา โดยปัจจุบนับริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ  8.50  ต่อปี  และคดีอยูร่ะหวา่งกรมบงัคบัคดียดึท่ีดินท่ีเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  ประกาศขายทอดตลาดและมี

ผูป้ระมูลซ้ือท่ีดินบางส่วนแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10 และขอ้ 31.1

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )
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                (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

                (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



20. หนีสิ้นตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

หน่วย : บาท

2564 2563

หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                      23,173,797.62

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  มียอดเคล่ือนไหว ดงัน้ี

หน่วย : บาท

ยกมา จ่ายช าระ รับรู้ก าไรจากการ คงเหลือ

ปรับโครงสร้างหน้ี

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

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

       หน้ีสินตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี เป็นเงินกูย้มืตามสญัญาเงินกู ้ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2556 จ านวน 2 วงเงินท่ีครบ 

ก าหนดช าระทั้งจ  านวนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13  มีนาคม  2560   ต่อมาเม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2562  บริษทัไดต้กลงท าสญัญา

ปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน    รวมหน้ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเป็นจ านวน  134.64  ลา้นบาท   ต่อมาเม่ือวนัท่ี

16  ตุลาคม  2562  บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนับางส่วนและโอนขายท่ีดินท่ีเป็นหลกัประกนันั้นน าเงินมาช าระหน้ีตาม

เง่ือนไข จ านวน 103.42 ลา้นบาท  ดงันั้นหน้ีคงเหลืออยูจ่ะตอ้งทยอยผอ่นหน้ีท่ีเหลือภายใน1 ปีตามเง่ือนไข

       เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ไดมี้การท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยแกไ้ขใหข้ยาย

การรับช าระหน้ีเงินกูอ้อกไปอีก 3  เดือน  โดยจากเดิมท่ีตอ้งช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นตอ้งช าระให้

เสร็จส้ินภายในเดือน ธนัวาคม 2563 และบริษทัไดมี้การช าระหน้ีเงินตน้เสร็จส้ินแลว้ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563

       เม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2564   ไดมี้การท าบนัทึกเพ่ิมเติมต่อทา้ยสญัญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยใหช้ าระหน้ี

อีกจ านวน  5  ลา้นบาท  ภายในวนัท่ี  31  มีนาคม  2564   และเม่ือช าระหน้ีครบถว้นแลว้ธนาคารจะยกหน้ีส่วนท่ีเหลือ

รวมทั้งยกเลิกวงเงินกู ้และด าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดคืนแก่บริษทั

       หน้ีคงเหลือท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 แสดงดงัน้ี :

หน่วย : บาท

ดอกเบ้ียผิดนดัช าระ 5,000,000.00      

ส่วนท่ีเหลือยกหน้ีใหเ้ม่ือสามารถปฏิบติัไดต้ามสญัญา 18,173,797.62    

23,173,797.62    

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

       เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  บริษทัไดช้ าระดอกเบ้ียผิดนดัจ านวน 5 ลา้นบาท เสร็จส้ินแลว้ภายในก าหนดตามเง่ือนไข

ท าใหธ้นาคารยกหน้ีส่วนท่ีเหลือจ านวน 18.17 ลา้นบาท  ใหแ้ก่บริษทัและเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัด าเนินการ

โอนเปล่ียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัทั้งหมดแลว้

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   หน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้  13  และในวนัท่ี  31  มีนาคม  2564  บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีครบถว้นแลว้จึงไดรั้บหลกัประกนั

คืนจากเจา้หน้ี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 บริษทัด าเนินการโอนเปล่ียนแปลงเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิแลว้

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

ราคาทนุ :

แสดงอยูส่่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

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

แสดงอยูท่ี่สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

    -  อาคาร 5,278,900.47 15,168,538.47    5,278,900.47 15,168,538.47    

       รวมราคาทนุ 5,278,900.47 17,134,568.42 5,278,900.47 17,134,568.42

หกั คา่เส่ือมสะสม (3,242,174.35) (6,471,975.99) (3,242,174.35) (6,471,975.99) 
ราคาตามบญัชี – สุทธิ 2,036,726.12 10,662,592.43 2,036,726.12 10,662,592.43

มลูคา่ตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่า และการเคล่ือนไหวส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงิน งบการเงิน

รวม เฉพาะกิจการ

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    

เพ่ิมข้ึน 950,032.05         950,032.05         

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

จ่ายช าระ (3,791,617.88) (3,791,617.88) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,162,259.18      2,162,259.18      

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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่เช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่า ดงัน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

ภายใน 1 ปี 2,091,279.36      4,636,084.68      

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี 126,318.00         6,895,455.84      

   รวม 2,217,597.36      11,531,540.52    

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (55,338.18) (562,203.87) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,162,259.18      10,969,336.65    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าไมร่วมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี

มลูคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,162,259.18      10,969,336.65    

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (2,037,193.91) (6,546,123.99) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ 125,065.27         4,423,212.66      

       คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

หน่วย : บาท

2564 2563

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,521,231.04      4,629,511.29      

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้แสดงอยูใ่น

 - ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 123,563.25         362,151.61         

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 305,689.72         792,314.54         

คา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า 816,835.33         936,957.89         

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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน

หน่วย : บาท

2564 2563

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

กูเ้พ่ิม -                      -                      

จ่ายคืน (11,199,878.08) (11,943,171.69) 

ยอดคงเหลือ ปลายงวด 16,450,000.00 27,649,878.08

หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (50,555.28) (49,691.45) 

รวม 16,399,444.72    27,600,186.63    

       ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564  และ  2563  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืนในรูปตัว๋แลกเงิน ระยะเวลา  1  เดือน  

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 - 7.00 ต่อปี

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจ านองตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือขายและท่ีดินรอการพฒันา  มลูคา่ตามบญัชี  จ  านวน  46.58  ลา้นบาท  และ 74.93  ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั  เพ่ือค  ้ำประกนัหน้ี

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นบคุคลอ่ืนจ านวนเงินรวม  16.45 ลา้นบาท และ 27.65 ลา้นบาท ตามล าดบั

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

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

ตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้ าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 24 งวด เร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี โดยเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564  บริษทัไดช้ าระเงินกูย้มืเสร็จส้ินแลว้ภายในก าหนดตามเง่ือนไขสญัญา

ประนีประนอมยอมความดงักล่าว  และเม่ือวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2564   บริษทัด าเนินการไถ่ถอนและโอนเปล่ียนแปลงเป็นผูถื้อ

กรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั  มลูคา่ตามบญัชี  จ  านวน  40.01  ลา้นบาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

- 34 -



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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



23. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

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

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ :

       ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 1,573,532.33 2,387,018.00 

       ตน้ทนุดอกเบ้ีย 117,998.59 149,268.00 

       ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง (2,085,154.65) -                         

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

       (ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,489,105.26) 300,330.00 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด -                        (1,323,790.00)

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 7,779,844.01 9,662,573.00 

คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงรวมในรายการ

ดงัต่อไปน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563

ตน้ทนุขาย -                        178,694.00            

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 139,908.30           (89,441.00) 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,472,698.48        1,123,243.00         

รวม 2,612,606.78        1,212,496.00         

ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีการเลิกจา้งพนกังานและจ่ายเงินจา้งออกตามกฎหมายแรงงาน จ านวน 3.07 ลา้นบาท เม่ือมีการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม ่ จึงมีหน้ีสินลดลงเป็นจ านวน 2.08 ลา้นบาทสุทธิ เป็นรายจ่ายในงวดเม่ือเลิกจา้ง 0.99 ลา้นบาท
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ผล(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

หน่วย : บาท

2564 2563

            ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (1,603,818.21) 300,330.00            

            ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 114,712.95           -                         

(1,489,105.26) 300,330.00            

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณผลประโยชนพ์นกังาน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

2564 2563

ร้อยละ ร้อยละ

อตัราคิดลด 1.90 1.71

อตัราการข้ึนเงินเดือน 4.50 6.00

อตัราการลาออก 0 – 25 0 – 25

24. 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

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ทุนเรือนหุ้น

25.1 มติอนุมติัท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเก่ียวกบัทนุดงัน้ี

1.  ลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 843.00 ลา้นบาท (จาก 2,300.00 ลา้นบาท เป็น 1,457.00 ลา้นบาท) โดยการตดัหุ้นสามญั

    ท่ียงัไมไ่ดจ้  าหน่ายออกจ านวน  842.96  ลา้นหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวง

    พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564

2.  เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 2,914.00  ลำ้นบำท  (จำก 1,457.00  ลำ้นบำท  เป็น 4,371.00 ลำ้นบำท)  มลูคำ่ท่ีตรำไว้

    หุ้นละ 1.00 บำท โดยกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุไมเ่กิน 2,914.00 ลำ้นหุ้น เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น

    ในอตัรำส่วน  1 หุ้นสำมญัเดิมต่อ  2   หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ  ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ  0.10  บำท   โดยผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธ์ิจองซ้ือ

    หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สิทธิของตนไดต้ามท่ีเสนอ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

    2564 และจดทะเบียนทนุท่ีช าระแลว้เป็นเงิน 3,613.54 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

25.2 มติอนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัเก่ียวกบัทนุดงัน้ี

1.  ลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จ  านวน 225.00 ลา้นบาท (จาก 1,100.00 ลา้นบาท เป็น 875.00 ลา้นบาท) โดยการตดัหุ้นสามญั

    ท่ียงัไมไ่ดจ้  าหน่ายออกจ านวน  225.00  ลา้นหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวง

    พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2563

2.  เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 1,425.00  ลา้นบาท  (จาก 875.00  ลา้นบาท  เป็น 2,300.00 ลา้นบาท)  มลูคา่ท่ีตราไว้

    หุ้นละ 1.00 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมเ่กิน 875.00 ลา้นหุ้น เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น

    ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1  หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.10 บาท  และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

    จ  านวนไมเ่กิน  550.00  ลา้นหุ้น  เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเสนอขายหุ้นละ  0.20 บาท  บริษทัไดจ้ดทะเบียน

    เพ่ิมทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563  และจดทะเบียนทนุท่ีช าระแลว้เป็นเงิน 1,457.00 ลา้นบาท  เม่ือ

    วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2564
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25.3 รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญั

จ านวนทนุช าระแลว้และส่วนเกิน(ต ่า)กวา่มลูคา่หุ้นสามญัของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี

จ  านวนหุ้น ทนุท่ีช าระแลว้ ส่วนเกิน (ต ่า) กวา่

(บาท) มลูคา่หุ้นสามญั (บาท)

หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้

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

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

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

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บาท

2564 2563 2564 2563

การเปล่ียนแปลงในตน้ทนุโครงการพฒันา

       อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (18,032,911.48) (26,496,998.08) (18,032,911.48) (26,496,998.08) 

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 96,815,130.86      137,964,021.56 96,815,130.86      137,964,021.56

(โอนกลบั)ขาดทนุจากการลดมลูคา่ตน้ทนุโครงการ

       พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 460,830.07 (3,434,738.07) 460,830.07 (3,434,738.07) 

คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 40,731,975.64      44,623,433.45      40,731,975.64      44,623,433.45       

คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย 8,273,901.28        18,996,952.06      8,273,901.28        18,996,952.06       

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมโอน 3,971,953.77        6,194,155.41        3,971,953.77        6,194,155.41         

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,050,083.58        8,521,043.51        7,050,083.58        8,505,403.69         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 138,838.00           (798,922.53) 138,838.00           (798,922.53) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทนุส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530 โดยบริษทั

และพนกังานจะจ่ายสมทบกองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบริษทั 

ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทนุ   เป็นจ ำนวนเงิน 0.93 ลำ้นบำท

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

บริษทัด าเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว  คือ  ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย   และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย  ดงันั้น  รายได ้  ก  าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและ

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว้

29. เคร่ืองมือทางการเงิน

29.1 วตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามและจดัการความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั

ผา่นรายงานความเส่ียงภายใน ซ่ึงจะวิเคราะห์ความเส่ียงตามระดบัและขนาดของความเส่ียง ความเส่ียงเหล่าน้ีรวมถึงความเส่ียง

ดา้นตลาด (ตลอดจนความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

29.2 ความเส่ียงด้านตลาด

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย

      ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั แต่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัไมมี่สินทรัพย ์ซ่ึงมีดอกเบ้ียเป็นสาระ

ส าคญัรวมถึงมีเงินกูย้มืเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นส่วนใหญ่   ดงันั้น    บริษทัจึงไมมี่ความเส่ียงจากคา่ผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ียดงักล่าว

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั สามารถจดัประเภทอตัราดอกเบ้ียและสามารถแยก

ตามวนัท่ี  ครบก าหนดส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี

อตัราดอกเบ้ีย

ภายใน 1 ปี ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 167.57    -             -            29.10        196.67     0.25 - 0.60

       เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 31.64      -             -            -            31.64      0.50

       รวม 199.21    -             -            29.10        228.31    

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช าระ 496.00    -             -            -            496.00    8.50

       หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.04        0.12           -            -            2.16        5.25 - 5.775

       เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 16.40      -             -            -            16.40      6.00 - 7.00

       รวม 514.44    0.12           -            -            514.56    

อตัราดอกเบ้ีย

ภายใน 1 ปี ท่ีแทจ้ริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 79.59      -             -            29.10        108.69     0.25 - 0.60

       เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 31.64      -             -            -            31.64      0.50

       รวม 111.23    -             -            29.10        140.33    

หนีสิ้นทางการเงนิ

       หน้ีสินผิดนดัช าระ 496.00    -             -            -            496.00    8.50

       หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.04        0.12           -            -            2.16        5.25 - 5.775

       เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 6.00        -             -            -            6.00        0.46 - 3.00

       เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 16.40      -             -            -            16.40      6.00 - 7.00

       รวม 520.44    0.12           -            -            520.56    

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

        (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )           (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลอยตวั

ไมมี่อตัรา
ดอกเบ้ีย

รวมมากกวา่ 1 
ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลอยตวั

ไมมี่อตัรา
ดอกเบ้ีย

รวมมากกวา่ 1 
ปี ถึง 5 ปี



29.3 ความเส่ียงด้านเครดติ

      กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีกบัลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั

ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีก าหนดไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการให้

สินเช่ือ โดยการไม่โอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ขายให้กบัลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บช าระมูลคา่ตามสญัญาทั้งหมด

      กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ   เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จ านวน

มากราย ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้รับเป็นเงินสด โดยรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด กลุ่มบริษทั

ไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง

29.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

      กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดท่ีลดลง บริษทัมี

แผนการแกไ้ขโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

      รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม (ลา้นบาท)

หนีสิ้นทางการเงิน

       เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                44.65 -                  44.65 

       หน้ีสินผิดนดัช าระ 496.00 -                  496.00 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.04 0.12 2.16 

       เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 16.40 -                  16.40 

       รวม 559.09 0.12 559.21 

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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ภายใน 1 ปี
มากกวา่ 1 ปี 

ถึง 5 ปี รวม

  -  41 -



งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท)
มากกวา่ 1 ปี

ถึง 5 ปี

หนีสิ้นทางการเงิน

       เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                    44.57 -                      44.57 

       หน้ีสินผิดนดัช าระ 496.00 -                      496.00 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.04 0.12 2.16 

       เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 6.00 -                      6.00 

       เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 16.40 -                      16.40 

       รวม 565.01 0.12 565.13 

29.5 มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

          เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ตาม

บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ล าดบัช้ันของมูลค่ายตุิธรรม

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลคา่ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้น

ของมูลคา่ยติุธรรม ดงัน้ี 

หน่วย : บาท

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                      84,727,000.00     -                      84,727,000.00     

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                      84,727,000.00     -                      84,727,000.00     

          ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กิจกำรไม่มีกำรเปล่ียนวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลคำ่ยติุธรรมของ

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรม
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

ภายใน 1 ปี รวม



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )

29.6 การบริหารจดัการทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่ม

บริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนของเงินทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน สรุปไดด้งัน้ี

2564 2563 2564 2563

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.51                     3.23                     1.81                     5.46                     

30. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกบัสัญญาบริการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า, บริการและท่ีปรึกษา ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนั

ในการจ่ายตามสญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 7.69 ลา้นบาท และ 1.54 ลา้นบาท ตามล าดบั

30.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทั  ซ่ึงค  ้าประกนัโดย

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ดงัน้ี

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค  ้าประกนัการสร้างระบบสาธารณูปโภค 31.18                   32.79                   

หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.20                     0.20                     

รวม 31.38                   32.99                   

        (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม (เท่า) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่า)



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

(     นายสนัติ  ปิยะทตั    )         (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )



31. คดคีวามฟ้องร้อง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ดงัน้ี

31.1 คดีหมายเลขด าท่ี มย.  119/2560  คดีหมายเลขแดงท่ี มย. 191/2561  ฟ้องในคดีตามตัว๋เงิน  (ตัว๋แลกเงิน)  กองทนุโซลาริส

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 ทั้งน้ีฝ่ายโจทกแ์ละบริษทัยื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกคร้ังหน่ึง ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน

2564 ศาลฎีกาพิพากษายนือตัราดอกเบ้ียผิดนดัร้อยละ 8.50 ต่อปี ตามท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับลดไว ้ส่วนประเดน็อ่ืนไมอ่นุญาต

ใหฎี้กานอกจากน้ีโจทกไ์ดด้ าเนินการบงัคบัคดี น าเจา้พนกังานบงัคบัคดียดึท่ีดินของบริษทัประกาศขายทอดตลาด  และมีผูป้ระมลู

ซ้ือท่ีดินบางส่วนแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10

31.2 คดีหมายเลขด าท่ี 1927/2547  หมายเลขแดงท่ี 1531/2553 ในวนัท่ี  6 สิงหาคม 2561  บริษทัแห่งหน่ึงเป็นโจทกย์ื่นค  าร้องให้

บริษทัเขา้เป็นจ าเลยร่วมในคดีใชสิ้ทธิติดตามเอาท่ีดินคืน  จ  านวน  9  โฉนด     เน่ืองจากบริษทัร่วมกนัทจุริตเบียดบงัโอนกรรมสิทธ์ิ

ในท่ีดินของโจทกก์บับคุคลหน่ึง     ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัในช่วงเวลาปีท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   และเป็นกรรมการบริษทั

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

ค าฟ้องไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ต่อมาโจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์และเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 บริษทัไดย้ื่นค  าแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงศาลแพง่ไดมี้ค  าสั่งรับค าแกอุ้ทธรณ์

ของบริษทัแลว้  และเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564   ศาลชั้นตน้อ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ซ่ึงพิพากษายกค าสั่งศาลชั้นตน้ท่ีใหเ้พิกถอน

กระบวนการพิจารณาและศาลอุทธรณ์สั่งใหด้ าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาใหมต่ามรูปคดีต่อไป 

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 บริษทัยื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในส่วนกลบัค าพิพากษาศาลชั้นตน้ในเร่ืองอ านาจ

ฟ้องโจทก ์     ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา      และท่ีศาลอุทธรณ์มีค  าสั่งใหมี้การพิจารณาพิพากษาใหมต่ามรูปคดีนั้น

เม่ือวนัท่ี  8  ตุลาคม  2564   ศาลชั้นตน้มีค  าสั่งใหง้ดการพิจารณาคดีไวเ้ป็นการชัว่คราว    เพ่ือรอฟังค าพิพากษาศาลฎีกาก่อน    เม่ือมี

ค  าพิพากษาศาลฎีกาแลว้จึงจะยกคดีข้ึนพิจารณาต่อไป

อยา่งไรกต็ามฝ่ายกฎหมายเห็นวา่  บริษทัฯ ไดด้ าเนินการซ้ือขายท่ีดินพิพาทอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ และเช่ือวา่ผลของ

คดีในชั้นศาลฎีกาจะเป็นประโยชนแ์ก่บริษทัฯ

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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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31.3 คดีหมายเลขด าท่ี ผบ.5037/2561  ในวนัท่ี  1  ตุลาคม  2561  บริษทัถูกเจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืนรายหน่ึง ฟ้องร้อง

เก่ียวกบัความผิดฐานผิดสญัญาตัว๋แลกเงินเรียกคา่เสียหายและจ านอง จ านวนมลูหน้ี 20.44 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

ศาลมีค  าพิพากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ใหช้ าระหน้ีเสร็จส้ินภายใน 24 งวด เร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 และ

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามสญัญาประนีประนอมยอมความโดยช าระเงินครบถว้นแลว้ และ

เจา้หน้ีไดจ้ดทะเบียนไถ่ถอนจ านองใหบ้ริษทัฯแลว้ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564

31.4 บริษทัไดด้ าเนินการร้องทกุขต่์ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ     ใหด้ าเนินคดีอาญากบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

กรณีร่วมกนักระท าความผิดทจุริตยกัยอกเงินจากการขายตัว๋แลกเงินและยนิยอมใหบ้นัทึกบญัชีไมถู่กตอ้ง โดยส่งหนงัสือแจง้ร้องทกุข์

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   บตุรพรม

ฝากไปใหบ้คุคลอ่ืนทั้งท่ีบคุคลดงักล่าวไมมี่สิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่าว เป็นการกระท าโดยทจุริต 

ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย สูญเสียเงินฝากจ านวน 

394.43 ลา้นบาท

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 ยื่นเร่ืองร้องทกุขใ์นเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองท่ีบริษทัไดย้ื่น 1. นายธีราสิทธ์ิ   แสงเงิน

ร้องทกุขไ์ปแลว้ตามหนงัสือร้องทกุขล์งวนัท่ี 5 มีนาคม 2. นายกิติสาร   มขุดี

2561 กบับคุคลอ่ืนเพ่ิมเติมโดยมีขอ้สงสยัวา่เป็นผูใ้ห้ 3. นางสาวจรูญลกัษณ์   

ความช่วยเหลือในการท าการทจุริตเพ่ิมอีก 4 ราย     (ช่ือเดิมขนิษฐา) คงคาเรียน

4. นายวีรวฒัน ์  สุขวราห์

จากหนงัสือยื่นร้องทกุข ์2   ฉบบัขา้งตน้  บริษทัไดรั้บแจง้ผลการรับเร่ืองจากกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ วา่ไดด้ าเนินการรับเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ไวด้ าเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษท่ี 151/2561 แลว้ตามหนงัสือ

แจง้ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564  กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนงัสือแจง้มายงับริษทัวา่ ไดท้  าการสอบสวนและรวบรวมพยาน

หลกัฐานในคดีพิเศษดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องผูต้อ้งหาทั้ง  7  ราย   และ

กรมสอบสวนคดีพิเศษไดส่้งส านวนการสอบสวนคดีพิเศษดงักล่าว ใหพ้นกังานอยัการส านกังานคดีพิเศษพิจารณาด าเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของพนกังานอยัการ

บคุคลท่ีถูกร้องใหด้ าเนินคดีอาญา
หนงัสือร้องทกุข์
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วนัท่ี
เร่ืองท่ีร้องทกุข์



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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

31.5 บริษทัไดด้ าเนินการแจง้ความร้องทกุขต่์อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทึกค าร้องต่อกองบงัคบัการปราบปราม 

ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ใหด้ าเนินการคดีอาญาเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหารและอดีตผูบ้ริหารของบริษทักบัพวก ดงัน้ี

คดีความท่ี 1 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทจุริตในการซ้ือท่ีดินจ 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 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทจุริตในการสมคบกนัท าสญัญาเป็นนายหนา้ช้ีช่องและ

ชกัชวนใหบ้คุคลท าสญัญาซ้ือขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 281085, 281088 ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอ

เมืองสมทุรปราการ จงัหวดั สมทุรปราการ  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 าร้องทกุขใ์นคดีน้ีเหตุผลเพราะวา่จะตอ้งติดตามพยานเอกสารท่ีส าคญับางประการ  

ท่ียงัไมไ่ดม้า แต่บริษทัยงัคงสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินคดีตามกฎหมาย ไวใ้นชั้นน้ี และหากเม่ือบริษทั

ไดรั้บพยานเอกสารเรียบร้อยแลว้ จะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  ประกอบกบัในการประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองใหมี้การชะลอการด าเนิน

คดีไวก่้อน จนกวา่จะสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมใหเ้พียงพอเพ่ือจะด าเนินคดีต่อไป

คดีความท่ี  3 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทจุริตมีมติรับท่ีดินตามหนงัสือรับรองการท 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      แต่ปรากฏวา่ท่ีดินไมมี่ต าแหน่งท่ีตั้งท่ีดินท่ี

บริษทัจะเขา้ไปพฒันาโครงการได้

คดีความท่ี  4 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทจุริตในการขายท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 1614 ต าบลบึงค าพร้อย 

อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทมุธานี  ในราคา 26.00 ลา้นบาท ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแปลงดงักล่าว

ไมมี่การรับช าระราคาท่ีดินครบตามสญัญาซ้ือขายท่ีดิน แต่บริษทัท าการโอนกรรมสิทธ์ิออกไป และ

อดีตผูบ้ริหารของบริษทัในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั  โมเดิร์น  สตรีท  จ  ากดั  ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดท้  าการซ้ือท่ีดินแปลงดงักล่าวคืนจากบคุคลภายนอกจ านวน 26.00 ลา้นบาท
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(ลงช่ือ) …......................................... กรรมการตามอ านาจ (ลงช่ือ) ….............................................. กรรมการตามอ านาจ

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )

ปัจจุบนั คดีความท่ี 1, 3 และ 4 กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดอ้อก

เลขเป็นคดีอาญาแลว้ และอยูร่ะหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวน รายละเอียดดงัน้ี

       คดีความท่ี 1  ออกเป็นคดีอาญาเลขท่ี 19/2564 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564

       คดีความท่ี 3  ออกเป็นคดีอาญาเลขท่ี 9/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2564

       คดีความท่ี 4  ออกเป็นคดีอาญา เลขคดี 20/2564 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564

31.6 ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัถูกลูกบา้นผูซ้ื้อสินคา้โครงการบา้นจดัสรร จ านวน  2 โครงการ ฟ้องร้องเก่ียวกบัการจดัใหมี้

การดูแลสาธารณูปโภค ส่วนกลางและการจดัตั้งนิติบคุคลหมู่บา้น จ านวน 2 คดี ทนุทรัพยก์ารฟ้องรวม 10.50 ลา้นบาท  ปัจจุบนั

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ โดยคดีดงักล่าวบริษทัเช่ือวา่ไมเ่กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ

32. การอนุมตังิบการเงิน

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ ์2565

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

     (     นายสนัติ  ปิยะทตั    )          (   พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์  )
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