
 
 
 
 
 

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560  

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทำนแลว้) 

 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และ

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ

กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ

สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอื่นๆ ของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และ

ของเฉพำะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

กำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบังบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน  รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  โดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำ

กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจ

พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

 

ข้อสรุป 

  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย และของเฉพำะบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 

(มหำชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดสำม

เดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด

เกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจำกกำรสอบทำนของ

ขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อนเก่ียวกับ

ตน้ทุนขำยของสินคำ้ต ่ำไปและตน้ทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีบริษทับนัทึกสูงไป โดยบริษทัท ำกำรปรับปรุง

ก ำไรสะสมตน้งวดของปี พ.ศ. 2560 และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปี พ.ศ. 2559 

 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 33 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินเก่ียวกบักำรร้องทุกข์

กล่ำวโทษกบั กลุ่มบุคคลท่ีท ำให้บริษทัเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

และต่อกองบงัคบักำรปรำบปรำม 

 

เร่ืองอ่ืน 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน  

พ.ศ. 2559 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีน ำมำ

เปรียบเทียบ (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตรวจสอบและสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อฐำนะกำรเงินรวม

และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และกำรไม่ให้ขอ้สรุปต่อผลกำรด ำเนินงำน

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ในเร่ืองควำมไม่สมเหตุสมผลของทำงธุรกิจเก่ียวกบั

กำรซ้ือและขำยท่ีดิน รวมถึงกำรจ่ำยค่ำนำยหนำ้ในกำรซ้ือท่ีดิน ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 สิงหำคม พ.ศ. 2560  

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 

 

 

(นำยนพฤกษ ์ พิษณุวงษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  7764 

 

วนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 42,950,601        33,261,220        27,836,762        41,848,857        33,244,606        27,440,015        

ลูกหน้ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8, 29.2 -                    637,444             -                    -                    -                    -                    

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 9 579,797,985      714,911,366      1,253,857,610   579,797,985      714,911,366      1,253,857,610   

เงินมดัจ าค่าท่ีดินระยะสั้น 16 5,700,000          -                    60,000,000        5,700,000          -                    60,000,000        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,415,040          12,752,799        13,007,091        7,677,597          12,752,800        13,007,072        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 636,863,626      761,562,829      1,354,701,463   635,024,439      760,908,772      1,354,304,697   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 74,856,891        71,645,749        81,267,951        74,856,891        71,645,749        81,267,951        

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                    -                    -                    29,999,980        29,999,980        29,999,980        

ท่ีดินรอการพฒันา 11 534,174,179      540,006,825      555,547,813      534,174,179      540,006,825      540,006,825      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 20,310,000        20,310,000        25,418,498        -                    -                    25,418,498        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 13 11,468,484        13,535,604        12,515,081        11,468,484        13,535,604        12,515,081        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 944,059             1,033,669          -                    944,059             1,033,669          -                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 8,021,793          8,021,793          5,572,799          6,883,793          6,883,793          5,572,799          

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,075,445          2,482,674          1,390,617          8,074,957          2,482,167          1,390,129          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 657,850,851      695,536,314      681,712,759      666,402,343      704,087,787      696,171,263      

รวมสินทรัพย์ 1,294,714,477   1,457,099,143   2,036,414,222   1,301,426,782   1,464,996,559   2,050,475,960   

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 32,468,852        23,933,301        110,180,476      26,351,242        23,909,301        110,159,476      

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,196,891          9,252,207          56,662,074        5,196,891          9,252,207          56,662,074        

หน้ีสินผิดนดัช าระ 19 467,256,082      -                    -                    467,256,082      -                    -                    

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 -                    114,047,836      300,184,429      -                    114,047,836      300,184,429      

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 2,267,498          2,218,953          1,185,256          2,267,498          2,218,953          1,185,256          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ย 29.2 -                    -                    -                    59,034,125        61,052,262        8,314,849          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29.2 250,000             250,000             96,038,519        250,000             250,000             96,038,519        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 20 68,960,061        77,999,090        88,821,795        68,960,061        77,999,090        88,821,795        

หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 31 18,154,545        1,677,089          -                    18,154,545        1,677,089          -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 144,654             7,391,735          -                    -                    -                    -                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,629,362        23,742,162        9,798,864          23,629,363        23,742,142        9,798,844          

     รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 618,327,945      610,579,766      1,164,854,061   671,099,807      664,216,273      1,173,147,890   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

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

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 4,168,096          5,867,672          4,139,198          4,168,096          5,867,672          4,139,198          

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 4,158,305          3,555,696          12,231,103        4,158,305          3,555,696          12,231,103        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 32,726,401        33,823,368        90,770,301        32,726,401        33,823,368        90,770,301        

รวมหนีสิ้น 651,054,346      644,403,134      1,255,624,362   703,826,208      698,039,641      1,263,918,191   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ 24

    ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   1,100,000,000   

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        95,019,280        

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 25 102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      102,294,492      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (428,653,641)     (259,617,763)     (291,523,912)     (474,713,198)     (305,356,854)     (285,756,003)     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 643,660,131      812,696,009      780,789,860      597,600,574      766,956,918      786,557,769      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294,714,477   1,457,099,143   2,036,414,222   1,301,426,782   1,464,996,559   2,050,475,960   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 2 -

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 218,757,654       609,565,092       218,757,654       609,565,092       

ตน้ทุนขาย (196,583,354)     (520,674,950)     (196,583,354)     (520,674,950)     

ก าไรขั้นต้น 22,174,300         88,890,142         22,174,300         88,890,142         

รายไดอ่ื้น 6,025,909           14,659,667         6,025,909           14,123,955         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (20,473,229)       (21,897,911)       (20,473,229)       (21,897,911)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (54,865,132)       (68,777,772)       (53,883,515)       (68,677,792)       

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 -                     (68,320,234)       -                     (61,500,000)       

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 8 400,000              51,565,527         400,000              51,565,527         

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                     69,821,793         -                     -                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจ า 16 (41,300,000)       -                     (41,300,000)       -                     

ผลขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุน 9 (15,916,070)       -                     (15,916,070)       -                     

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดินรอพฒันา 11 (5,832,645)         -                     (5,832,645)         -                     

ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง 31.1 (16,477,456)       -                     (16,477,456)       -                     

ตน้ทุนทางการเงิน (42,771,555)       (26,632,938)       (44,073,638)       (26,632,938)       

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (169,035,878)     39,308,274         (169,356,344)     (24,129,017)       

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ -                     (12,835,212)       -                     (387,885)            

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (169,035,878)     26,473,062         (169,356,344)     (24,516,902)       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (169,035,878)     26,473,062         (169,356,344)     (24,516,902)       

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.19)                  0.03                    (0.19)                  (0.03)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม (บาท)



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 79,612,224         129,257,417       79,612,224         129,257,417       

ตน้ทุนขาย (73,070,196)       (114,912,014)     (73,070,196)       (114,912,014)     

ก าไรขั้นต้น 6,542,028           14,345,403         6,542,028           14,345,403         

รายไดอ่ื้น 2,450,370           4,282,323           2,450,370           4,507,069           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (8,547,803)         (6,617,969)         (8,547,803)         (6,617,969)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (15,986,672)       (24,145,360)       (15,805,969)       (24,081,130)       

ค่าใชจ่้ายอ่ืน

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     (6,820,234)         -                     -                     

โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ 8 637,444              22,891,559         -                     22,891,559         

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                     69,821,793         -                     -                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจ า -                     -                     -                     -                     

ผลขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุน (79,188)              -                     (79,188)              -                     

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดินรอพฒันา -                     -                     -                     -                     

ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง 31.1 (16,477,456)       -                     (16,477,456)       -                     

ตน้ทุนทางการเงิน (20,475,639)       (8,745,553)         (20,906,015)       (8,418,649)         

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (51,936,916)       65,011,962         (52,824,033)       2,626,283           

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ -                     (11,118,390)       -                     1,328,937           

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (51,936,916)       53,893,572         (52,824,033)       3,955,220           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (51,936,916)       53,893,572         (52,824,033)       3,955,220           

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.06)                  0.06                    (0.06)                  0.00                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



ทุน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ช าระแล้ว ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

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

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                           -                           -                           (23,672,188)             (23,672,188)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (291,523,912)           780,789,860            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 9 เดือน (ปรับปรุงใหม่) 6 -                           -                           -                           26,473,062              26,473,062              

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           26,473,062              26,473,062              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (265,050,850)           807,262,922            

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 3 เดือน (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                           (2,519,007)               (2,519,007)               

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

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           5,433,087                5,433,087                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (259,617,763)           812,696,009            

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

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                           -                           -                           (26,334,295)             (26,334,295)             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560  (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (259,617,763)           812,696,009            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด -                           -                           -                           (169,035,878)           (169,035,878)           

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           (169,035,878)           (169,035,878)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 875,000,000            95,019,280              102,294,492            (428,653,641)           643,660,131            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม (บาท)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



ทุน ส่วนเกิน รวมส่วนของ

ที่ออกและ มูลค่าหุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ช าระแล้ว ทุนส ารอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2559 (ตามที่เคยรายงานไว้) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (262,083,815)        810,229,957            

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                      -                        -                         (23,672,188)          (23,672,188)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (285,756,003)        786,557,769            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                      -                        -                         (24,516,902)          (24,516,902)             

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                        -                         -                        -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                         (24,516,902)          (24,516,902)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (310,272,905)        762,040,867            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 3 เดือน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                      -                        -                         (3,036,043)            (3,036,043)               

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

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                         4,916,051             4,916,051                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (305,356,854)        766,956,918            

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

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 6 -                      -                        -                         (26,334,295)          (26,334,295)             

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2560  (ปรับปรุงใหม่) 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (305,356,854)        766,956,918            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 9 เดือน

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด -                      -                        -                         (169,356,344)        (169,356,344)           

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                        -                         -                        -                           

รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                         (169,356,344)        (169,356,344)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 875,000,000        95,019,280            102,294,492           (474,713,198)   597,600,574            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (169,035,878)     39,308,274         (169,356,344)     (24,129,017)       

ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3,082,169           4,418,638           3,082,169           4,418,638           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินมดัจ าค่าท่ีดิน 16 41,300,000         -                     41,300,000         -                     

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญ) 237,444              (51,565,527)       (400,000)            (51,565,527)       

ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาร่วมทุน 9 15,916,070         -                     15,916,070         -                     

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 66,486                (1,964,996)         66,486                (1,964,996)         

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ -                     5,108,650           -                     5,108,650           

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 100,206              109,942              100,206              109,942              

ขาดทุนจากค่าเผ่ือดอ้ยค่าท่ีดินรอการพฒันา 11 5,832,645           -                     5,832,645           -                     

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     68,320,234         -                     61,500,000         

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

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 602,609              1,185,983           602,609              1,185,983           

หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 31.1 16,477,456         1,303,140           16,477,456         1,303,140           

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

ดอกเบ้ียรับ (898,149)            (2,092,275)         (898,149)            (2,092,275)         

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียม 42,723,029         24,784,338         44,025,111         25,320,025         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (43,595,913)       17,594,608         (43,251,741)       17,694,563         

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 121,287,243       478,782,014       121,287,243       478,782,014       

เงินสดจ่ายมดัจ าค่าท่ีดิน (8,500,000)         (26,500,000)       (8,500,000)         (26,500,000)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,737,758           3,551,826           5,475,203           3,551,826           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,443,070)         (1,090,839)         (3,543,070)         (1,090,839)         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,989,661           (81,476,034)       2,896,051           (81,512,208)       

เงินมดัจ ารับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (4,055,317)         (45,275,611)       (4,055,317)         (45,275,611)       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (112,780)            12,799,451         (112,780)            12,799,451         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                     (316,600)            -                     (316,600)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 75,307,582         358,068,815       70,195,589         358,132,596       

     เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 898,149              2,092,275           898,149              2,092,275           

     เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (7,050,017)         (43,738,000)       (7,050,236)         (43,738,000)       

     เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (9,396,800)         (8,391,191)         (2,049,718)         (1,764,387)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 59,758,914         308,031,899       61,993,784         314,722,484       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เพ่ิมข้ึนในเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (3,211,142)         (14,377,798)       (3,211,142)         (14,377,798)       

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

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     (27,130,234)       -                     -                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา -                     85,362,780         -                     -                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                     1,682,650           -                     1,682,650           

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ (1,018,194)         (2,418,853)         (1,018,194)         (2,418,853)         

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (73,937)              -                     (73,937)              -                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกจิกรรมลงทุน (4,303,273)         69,118,545         (4,303,273)         10,885,999         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น (67,393)              (4,276,344)         (67,393)              (4,276,344)         

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     46,500,000         

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                     -                     (3,320,000)         -                     

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

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

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

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (9,000,000)         (90,000,000)       (9,000,000)         (90,000,000)       

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (35,047,836)       (188,589,893)     (35,047,836)       (188,589,893)     

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,651,031)         (1,791,721)         (1,651,031)         (1,791,721)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (45,766,260)       (374,407,958)     (49,086,260)       (327,907,958)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 9,689,381           2,742,486           8,604,251           (2,299,475)         

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 7 42,950,601         30,579,248         41,848,857         25,140,540         

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2560 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย  
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่เลขท่ี 202 อำคำร 
เลอคองคอร์ด ชั้นท่ี 19 ห้องเลขท่ี 1901 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในดำ้นพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยกฤติภทัร อิทธิสัญญำกร คิดเป็นร้อยละ 35.68 
 

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดย 
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 เร่ือง กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำร
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงิน
ไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เร่ืองก ำหนด
รำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 

งบกำรเงินของบริษัทจัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัและบริษทัย่อยหลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมทั้ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ำ ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนัยส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมระดบั 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคญัอย่ำง
สม ่ำเสมอหำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหนำ้ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับกำรวดัมูลค่ำ รวมถึงกำรจัด
ระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม 
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ประเด็นปัญหำของกำรวดัมูลค่ำท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัและบริษทัย่อย

เม่ือวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้ห้มำกท่ีสุด

เท่ำท่ีจะท ำได้ มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลท่ีใช้ในกำร

ประเมินมูลค่ำดงัน้ี 

ระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยำ่งเดียวกนั 

ระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้ำจำกรำคำ) ถำ้สินทรัพย์

นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 เป็นข้อมูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มำจำกข้อมูลท่ีสังเกตได้ (ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

สังเกตได)้ 

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำ

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวม 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิด

รำยกำร 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีไดใ้ชใ้นระหว่ำงงวด 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบ

กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น

สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

ในระหว่ำงปี 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดมี้กำรปรับปรุงในสำระส ำคญัและประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 2563 ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงในสำระส ำคญั มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ดงัน้ี 

1) มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ โดยอธิบำยให้

ชดัเจนว่ำกิจกำรท่ีเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรหรือขำดทุน (ซ่ึงถือโดยกิจกำรหรือถือโดยทำงออ้มผ่ำนกิจกำรซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 

กองทรัสต ์หรือกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนประกนัภยัแบบควบกำรลงทุน) โดยกิจกำร

ตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีเร่ิมรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและ

กำรร่วมคำ้ นอกจำกน้ีไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนถึงกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและกำรร่วมคำ้ 

2) มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยอธิบำยให้ชดัเจน

เก่ียวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปบัญชีอื่น  ๆ หรือโอนจำกบัญชีอื่น  ๆ มำเป็น

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้น 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้พบว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคตท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกฉบบัใหม่  

2.3.2.1 มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  

มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ก ำหนดหลกักำร

ส ำหรับกำรรำยงำนขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบกำรเงิน เก่ียวกบั ลกัษณะ จ ำนวนเงิน จงัหวะ

เวลำ และควำมไม่แน่นอนของรำยได ้และกระแสเงินสดจำกสัญญำของกิจกำรท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดย

กิจกำรรับรู้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกค้ำ ในจ ำนวนเงินท่ี

สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ

กิจกำรตอ้งถือปฏิบติัตำมหลกักำรรับรู้รำยได ้5 ขั้นตอน  และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัใน

กำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ดงัน้ี  
มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญำก่อสร้ำง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ  
งบกำรเงินของบริษทั 

2.3.2.2 มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวนกำรด้อยค่ำของเค ร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 
16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัที่ 17  (ปรับปรุง 2561) สัญญำเช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561)  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 4   (ปรับปรุง 2561) กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินใน
ปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 
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3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

3.1 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ 

“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือบริษัท โมเดิร์นสตรีท จ ำกัด (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) ซ่ึงจด

ทะเบียนจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์โดยบริษทัฯถือหุ้นทั้งหมด

ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 30 ลำ้นบำท 

3.2 ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้ร่ิมพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์

3.3 บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

3.4 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

3.5 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 

น้ีแลว้ 

 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 เกณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีใชจ้ดัท ำงบกำรเงิน 

เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ีใชจ้ดัท ำงบกำรเงิน คือ เกณฑ์รำคำทุนเดิม โดยใชร่้วมกบัเกณฑอ์ื่น ๆ ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

บำงประเภทที่มีกำรใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำอื่นไดเ้ปิดเผยเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีใชใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลูกหน้ี

กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ย เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ซ่ึง

นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง 

ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.4 ลูกหน้ีกำรคำ้ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
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4.5 ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 
ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรลดลง
ของมูลค่ำโครงกำร (ถำ้มี) 
รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนค่ำออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง ดอกเบ้ียจ่ำยท่ี
บนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงกำรและค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัฯจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำหรือกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มนั้น 

4.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน บริษทัฯจะพิจำรณำมูลค่ำ
ของเงินลงทุนหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 

4.8  ท่ีดินรอกำรพฒันำ 
ท่ีดินรอกำรพฒันำเป็นท่ีดินของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์บริษทัฯยงัไม่ไดข้อใบอนุญำตให้ท ำกำรจดัสรร
และจะพฒันำต่อไปในอนำคต ท่ีดินรอกำรพฒันำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ 

4.9 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำของ
สินทรัพยว์ดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำโดยรวมตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและวดัมูลค่ำภำยหลงั กำรรับรู้รำยกำรดว้ยวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

4.10 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี)  
ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 

 
20  ปี 

ยำนพำหนะ 
 

5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

 
5  ปี 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
 

3, 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง 

  



- 8 - 
 

4.11 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ด้รับกำรประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ
เกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ี จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำนั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 

- มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 

- ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก
สินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดท่ีเป็นอัตรำก่อนภำษีเงินได้ท่ีสะท้อนมูลค่ำท่ีอำจ
ประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจำกสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

- ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรำยกำร หำกประมำณ
กำรท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภำยหลงัจำกรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
คร้ังล่ำสุดแลว้ เพียงเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์โดยตอ้งไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจำก
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม) เสมือนหน่ึงไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้น
มำก่อน 

- กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกรับรู้เป็นรำยไดใ้นก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

4.12 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงดว้ยรำคำทุน 
4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 

กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะรับรู้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะถูกแบ่งเป็นกำร
ช ำระหน้ีสินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินดว้ยอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเพ่ือเป็นอตัรำคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน  
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สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยท่ี์เช่ำนั้น 

แต่หำกมีควำมไม่แน่นอนในสิทธิกำรเป็นเจ้ำของเม่ือสัญญำส้ินสุด จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำน

โดยประมำณของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำ

เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำน(สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจงูใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) 

จะบนัทึกก ำไรหรือขำดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยสัุญญำเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้กบัผูใ้ห้เช่ำ

จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.14 ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

- ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร  

- ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  

 โครงกำรสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและ 

เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

- โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ 

ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯค ำนวณภำระผูกพนัในหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธี 

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมิน

ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั

ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

4.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 

บริษทัฯ จะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบันตำม

กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้

ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำง

น่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือมีควำมเสมือนแน่นอนว่ำหลงัจำกที่จ่ำย

ช ำระภำระผกูพนัแลว้ บริษทัฯ น่ำจะไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืน แต่ไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.16 กำรรับรู้รำยได ้
- รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดินรับรู้เป็นรำยไดท้ั้งจ ำนวนเม่ือมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อแลว้  
- รำยไดค้่ำบริกำร 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
4.17 ตน้ทุนขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน 

ในกำรค ำนวณตน้ทุนขำยท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดิน บริษทัฯไดท้  ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ย) ให้กบัท่ีดินและบำ้นพร้อมท่ีดินท่ีขำยไดต้ำมเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขำยและ
จ ำนวนแปลงท่ีขำย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมกำรรับรู้รำยได้ 

4.18 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
- ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

- ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
บริษัทฯ รับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 
บริษทัฯ จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรใน
เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบ
กำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร
ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ในกำรค ำนวณต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย ์บริษัทฯ ต้องประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในกำรพฒันำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนกำรปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่ำออกแบบ ตน้ทุนงำนสำธำรณูปโภค 
ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรด ำเนินกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และตน้ทุนกำรกูยื้มเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงโครงกำรฝ่ำยบริหำรได้
ประมำณกำรตน้ทุนดงักล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจและจะทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวเป็นระยะๆ 
หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรอยำ่งมีสำระส ำคญั 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์และท่ีดินรอกำรพฒันำ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยพิจำรณำกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอกำรพฒันำ เม่ือพบว่ำ
โครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย ์และท่ีดินรอกำรพฒันำเท่ำกบัมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน อยำ่งไรก็ตำม ควำมมีสำระส ำคญั และกำร
ปรับลดมูลค่ำดงักล่ำวขึ้นกบัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์   

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

เงินสมทบกองทุนนิตบิุคคลหมู่บ้ำน 

บริษทัฯ ประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้นโดยใชอ้ตัรำตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดและใชมู้ลค่ำประมำณกำร
ของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 

6. กำรแก้ไขข้อผิดพลำด 

ก่อนปี 2560 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนขำยโครงกำรอสังหำริมทรัพยใ์นอดีตต ่ำเกินไป ดังนั้นบริษทัฯ ได้ท ำกำรแก้ไข
ขอ้ผิดพลำดปีก่อนโดยน ำผลสะสมท่ีค ำนวณขึ้นเสมือนว่ำบริษทัฯ บนัทึกบญัชีถูกตอ้ง มำปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด
ของปี 2560 และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปี 2559 ใหม่ ผลจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวท ำให้งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีก ำไรสะสมตน้งวดลดลง จ ำนวน 26.33 ลำ้นบำท และ
สินทรัพยสุ์ทธิลดลงดว้ยจ ำนวนเดียวกนั  
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ก่อนปี 2560 บริษทัฯ บันทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต และไม่

สำมำรถก ำหนดมูลค่ำได ้เน่ืองจำกท่ีดินดงักล่ำวเป็นหนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์แบบ น.ส. 3 ข. และอยูใ่นเขตปฏิรูป

ท่ีดินไม่สำมำรถตรวจได้ว่ำตั้งอยู่ในบริเวณใด ดังนั้นบริษทัฯ ได้ท ำกำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อนโดยน ำผลสะสมท่ี

ค ำนวณขึ้นเสมือนว่ำบริษทัฯ บันทึกบัญชีถูกต้อง มำปรับปรุงก ำไรสะสมต้นงวดของปี  2560 และปรับยอ้นหลงังบ

กำรเงินของปี 2559 ใหม่ ผลจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวท ำให้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ

ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีก ำไรสะสมตน้งวดลดลง จ ำนวน 61.50 ลำ้นบำท และสินทรัพยสุ์ทธิลดลงดว้ยจ ำนวน

เดียวกนั  

กำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวท ำให้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

และส้ินสุดวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 741,245,661 714,911,366 (26,334,295) 

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

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (171,783,468) (259,617,763) 87,834,295 
 

 หน่วย : บำท 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 741,245,661 714,911,366 (26,334,295) 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 61,500,000 - (61,500,000) 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (217,522,559) (305,356,854) 87,834,295 
 

 หน่วย : บำท 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 1,277,529,798 1,253,857,610 (23,672,188) 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (267,851,724) (291,523,912) 23,672,188 
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 หน่วย : บำท 
 งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 1,277,529,798 1,253,857,610 (23,672,188) 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร (262,083,815) (285,756,003) 23,672,188 
 

  
หน่วย : บำท 

 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม ส ำหรับงวด 3 เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2559 
 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนขำย 114,020,484 114,912,014 (891,530) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 54,785,102 53,893,572 891,530 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 0.06 0.06 0.00 

 
 

 หน่วย : บำท 
 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม ส ำหรับงวด 9 เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2559 
 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนขำย 518,869,552 520,674,950 1,805,398 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพย ์    
   เพื่อกำรลงทุน 6,820,234 68,320,234 61,500,000 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 89,777,460 26,473,062 (63,305,398) 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 0.10 0.03 (0.07) 
    

 
 

 หน่วย : บำท 
 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 3 เดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2559 
 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนขำย 114,020,484 114,912,014 (891,530) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 4,846,751 3,955,221 891,530 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 0.00 0.00 0.00 
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 หน่วย : บำท 

 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร ส ำหรับงวด 9 เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2559 

 ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ผลต่ำง 

ตน้ทุนขำย 518,869,552  520,674,950 1,805,398 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพย ์    

   เพื่อกำรลงทุน - 61,500,000 61,500,000 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 38,788,496 (24,516,902) (63,305,398) 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 0.04 (0.03) (0.07) 
 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
เงินสด 190,103 31,078 190,103 30,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 33,645,327 28,877,518 33,025,149 28,876,518 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 9,115,171 1,818,065 8,633,605 1,803,529 
เงินฝำกประจ ำ - 2,534,559 - 2,534,559 

รวม 42,950,601 33,261,220 41,848,857 33,244,606 

 
 

8. ลูกหนีบุ้คคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,507,794 330,507,794 329,232,906 329,232,906 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (330,507,794) (329,870,350) (329,232,906) (329,232,906) 
            สุทธิ          -          637,444 - - 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด (329,870,350) (394,213,506) (329,232,906) (394,213,506) 
ตั้งเพ่ิมระหว่ำงงวด (637,444)  (637,444)                    -      - 
โอนกลบัระหว่ำงงวด -  64,980,600                    - 64,980,600 

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

 
 

ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก่อนหัก
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ ำนวนเงิน 329.23 ลำ้นบำท เกิดจำกกำรท่ีกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ณ ขณะนั้น จ ำนวน 2 
ท่ำน ไดน้ ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะส้ันไปใชผ้ิดวตัถุประสงคใ์นกำรออกและเสนอขำยตัว๋
แลกเงินตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2558 จ ำนวนเงิน 394.42 ลำ้นบำท และ
กรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ไดมี้กำรโอนเงินออกจำกบญัชีธนำคำรของบริษทัฯ ไปยงับญัชีธนำคำรของบุคคลหน่ึง 
จ ำนวนเงิน 393.14 ล้ำนบำท และได้มีกำรถอนเงินสดออกจำกบัญชีธนำคำรของบริษทัฯ จ ำนวนเงิน 1.28 ล้ำนบำท 
ปัจจุบนักรรมกำรบริหำรทั้ง 2 ท่ำน ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทัแลว้ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำ
ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีดังกล่ำวทั้งจ ำนวนและได้ย่ืนฟ้องอดีตกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ทั้ง 2 ท่ำน และ
บุคคลอื่น 1 รำยเพ่ือเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรน ำเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงินระยะส้ันไปใช้ผิด
วตัถุประสงค์ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยบริษทัฯ ไดฟ้้องเรียกร้องค่ำเสียหำยและดอกเบ้ีย จ ำนวนเงิน 
514.41 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2562 ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำให้อดีตกรรมกำรบริหำร ทั้ง 2 ท่ำน ร่วมกัน
ช ำระเงินจ ำนวน 414.48 ลำ้นบำท และบุคคลอ่ืน 1 รำย ร่วมช ำระเงินจ ำนวน 393.14 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้อง (วนัท่ี 5 เมษำยน 2560) โดยบริษทัฯ ยื่นอุทธรณ์ในส่วนค่ำเสียหำยท่ีศำลเห็นว่ำไม่ใช่ค่ำเสียหำย
โดยตรง และศำลอุทธรณ์ไดรั้บค ำอุทธรณ์แลว้ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 บริษทัฯ มีกำรโอนกลบัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ ำนวน
เงิน 22.89 ล้ำนบำท และจ ำนวนเงิน 51.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้บันทึกลดยอดลูกหน้ีบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดจำกกำรท่ีลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดจ้่ำยช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบำงส่วน 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยมีลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 
จ ำนวนเงิน 1.27 ลำ้นบำท เป็นกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกกรรมกำรบริษทั 2 ท่ำน ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษทั  คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559 ท่ีไดอ้นุมติัให้เขำ้ซ้ือท่ีดิน ตำมหมำยเหตุ 12 ท ำให้บริษทัยอ่ยมี
ภำระค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิ จ ำนวนเงิน 1.27 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยคำดว่ำจะไม่ไดรั้บช ำระ
หน้ีจำกลูกหน้ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว จึงไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวนเงิน 1.27 ลำ้นบำท และ 0.64 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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9. ต้นทุนโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำย 

 
ในไตรมำส 3 ปี 2560 บริษทัฯ ไดบ้ันทึกตดัจ่ำยค่ำพฒันำโครงกำรเพื่อขำย เพื่อรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรยกเลิกสัญญำ 
ร่วมทุน จ ำนวน 15.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้ขอ้ตกลงยกเลิกสัญญำร่วมทุนสัญญำเดิมจ ำนวน 1 
สัญญำว่ำ บริษทัฯ จะขอซ้ือท่ีดินบำงแปลงจำกสัญญำเดิม และถือว่ำส่ิงปลูกสร้ำงรวมทั้งทรัพยสิ์นอ่ืนอนัเป็นส่วนควบ
กบัที่ดินตำมสัญญำร่วมทุนแปลงท่ีเหลืออยูใ่ห้ตกเป็นของเจำ้ของท่ีดิน โดยท่ีบริษทัฯ จะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทนใด ๆ 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

ช่ือกิจกำร 
 

ทุนเรียกช ำระแลว้ (บำท) 
อตัรำร้อยละของ 

กำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
 

รำคำทุน (บำท) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2560 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม   

2559 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2560 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม   

2559 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 

2560 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม   

2559 

บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 29,999,980 29,999,980 
 
  

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ท่ีดินและค่ำพฒันำโครงกำรเพื่อขำย 2,109,152,280 2,117,372,352 
บำ้นตวัอยำ่ง 114,497,137 114,473,353 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 1,893,650,235 1,860,451,144 
วสัดุก่อสร้ำง 2,289,202,251 2,261,900,960 
                       รวม 6,406,501,903 6,354,197,809 
ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขำย (5,802,075,569) (5,614,658,094) 

 604,426,334 739,539,715 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำตน้ทนุโครงกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย (24,628,349) (24,628,349) 

สุทธิ 579,797,985 714,911,366 

ตน้ทุนของกำรกูย้ืมท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึง   
ของตน้ทุนโครงกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำยระหว่ำงงวด 2,089,932         9,530,406 
อตัรำดอกเบ้ียของตน้ทุนกำรกูยื้ม (ร้อยละต่อปี) 6.275 - 7.275 6.275 - 7.40 
มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทนุโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์   
เพ่ือขำยท่ีจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัหน้ีสิน 232,413,754     454,843,427 
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11. ที่ดินรอกำรพฒันำ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 59 แปลง มูลค่ำ
ตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 374.65 ลำ้นบำท โดยมีมูลค่ำยุติธรรมตำมวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำดจ ำนวนเงิน 474.02 ลำ้นบำท 
เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัตัว๋แลกเงินระยะส้ันตำมหมำยเหตุ 17.2 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  บริษทัฯ ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำรวมจ ำนวน 18 แปลง 
มูลค่ำตำมบญัชี 84.71 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3 แปลง มูลค่ำตำมบญัชี 10.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำ
ประกนักำรจ่ำยช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอื่น ตำมหมำยเหตุ 20 

 
12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 87,500,000 87,500,000 61,500,000 61,500,000 
หกั ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม   (67,190,000) (67,190,000)   (61,500,000)   (61,500,000) 

สุทธิ 20,310,000 20,310,000 - - 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 มีรำยกำรเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้งวด 87,500,000    25,418,498 61,500,000    25,418,498 
ซ้ือระหว่ำงงวด      -    26,000,000 -           - 
รับโอน      -    61,500,000 -    61,500,000 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด      -   (25,418,498) -   (25,418,498) 
ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสะสม (67,190,000)    (67,190,000)    (61,500,000)    (61,500,000) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด      20,310,000     20,310,000 - - 

มูลค่ำยติุธรรม      20,310,000     20,310,000 - - 

  

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 540,006,824 540,006,825 
หกั   ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (5,832,645) - 

สุทธิ 534,174,179 540,006,825 
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12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทัฯ มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมจำกผล

กำรประเมินรำคำอิสระของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำด โดยมีมูลค่ำ

ยติุธรรมจ ำนวนเงิน 82.94 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 62.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 แต่ต่อมำใน

ปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำใหม่ในแปลงท่ีดินของงบเฉพำะบริษทั มูลค่ำตำมบญัชี 61.50 ลำ้น

บำท ผลกำรประเมินสรุปว่ำไม่สำมำรถก ำหนดมูลค่ำได ้เน่ืองจำกเป็นเอกสำรสิทธิรับรองกำรท ำประโยชน์(น.ส.

3ข) ยงัมิได้รังวดัขอบเขตและ ก ำหนดรูปท่ีดินต ำแหน่งท่ีตั้งลงในระวำงรูปแผนท่ีของส ำนักงำนท่ีดิน ดงันั้น

บริษทัฯ จึงบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทั้งจ ำนวน โดยบนัทึกรับรู้ผลดอ้ยค่ำยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ีไดรั้บ

ท่ีดินแปลงดงักล่ำว ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ ขอ้ 6 กำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำด 

12.2 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2559 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบับุคคลท่ำนหน่ึงจ ำนวน 1 แปลง โฉนด

เลขท่ี 1641 ตั้งอยู่ต  ำบลบึงค ำพร้อย(คลองหกวำสำยล่ำงฝ่ังใต)้ อ ำเภอล ำลูกกำ(มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธำนี(มีนบุรี) 

เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 งำน 62 ตำรำงมูลค่ำ 26.00 ล้ำนบำท (รำคำทุน 25.42 ล้ำนบำท) ผูซ้ื้อตกลงเป็นฝ่ำยช ำระค่ำภำษี 

ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิแต่ฝ่ำยเดียว โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระรำคำ ดงัน้ี 

- ช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวนเงิน 1.00 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2559 

- ส่วนท่ีเหลือ จ ำนวนเงิน 25.00 ลำ้นบำท ผูซ้ื้อตกลงช ำระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงเป็นวนัท่ี 22 กรกฎำคม 

2559 โดยบริษทัฯ ไดรั้บช ำระค่ำขำยท่ีดินในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2559 

บริษทัฯ โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้กบัผูซ้ื้อในวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2559 โดยผูซ้ื้อไดน้ ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1641 ตั้งอยู่

ต  ำบลบึงค ำพร้อย(คลองหกวำสำยล่ำงฝ่ังใต)้ อ ำเภอล ำลูกกำ(มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธำนี  (มีนบุรี) เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 

งำน 62 ตำรำง ไปขำยฝำกให้กบับุคคลท่ำนหน่ึง(ผูรั้บซ้ือฝำก) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม2559 บริษทัฯ รับรู้ก ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวนเงิน 

0.58 ลำ้นบำท 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำขำยท่ีดินกบับุคคลท่ำนหน่ึงท่ีซ้ือท่ีดินแปลงเดียวกนักบั

ท่ีบริษทัฯ ขำยท่ีดินให้บุคคลท่ำนหน่ึง ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2559 ซ่ึงบุคคลท่ำน

ดงักล่ำวไดท่ี้ดินมำโดยกำรไถ่จำกขำยฝำกเม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 จ ำนวนเงิน 26.00 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำย

ในกำรโอนไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรโอน ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ รวมจ ำนวนเงิน 1.13 ลำ้นบำท รวมมูลค่ำท่ีดิน 27.13 

ลำ้นบำท และบริษทัฯ มีกำรประเมินรำคำท่ีดินรอกำรพฒันำโฉนดเลขท่ี 1641 ตั้งอยู่ต  ำบลบึงค ำพร้อย(คลองหกวำ

สำยล่ำงฝ่ังใต)้ อ ำเภอล ำลูกกำ(มีนบุรี) จงัหวดัปทุมธำนี(มีนบุรี) เน้ือท่ี 10 ไร่ 0 งำน 62 ตำรำงโดยผูป้ระเมินอิสระ 

ตำมวิธีเปรียบเทียบตำมรำคำตลำดโดยมีมูลค่ำยติุธรรม จ ำนวนเงิน 20.31 ลำ้นบำท ตำมรำยงำนกำรประเมินลงวนัท่ี 25 

กรกฎำคม 2559  
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13. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ เคร่ืองตกแต่ง คอมพิวเตอร์ รวม 
 อำคำรเช่ำ  และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน   
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2559      

รำคำทุน 753,579 24,249,970 6,835,006 2,987,878 34,826,433 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (44,848) (14,530,640) (4,646,749) (2,068,592) (21,290,829) 

รำคำตำมบัญชี 708,731 9,719,330 2,188,257 919,286 13,535,604 
รำยกำรระหว่ำงงวด ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560 
 

     

ซ้ือสินทรัพย ์ 272,261   9,600 508,081 228,253 1,018,195 
ตดัทรัพยสิ์น (ปิดโครงกำร) -   (561,037)            (301,079)   (16,601)  (878,717) 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ -   (1,956,210)   -   -     (1,956,210) 
ค่ำเส่ือมรำคำประจ ำงวด (122,998) (1,960,240)   (512,867) (322,517) (2,918,622) 
ค่ำเส่ือมตดัทรัพยสิ์น (ปิดโครงกำร) -   526,103                 239,625   12,782   778,510 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย -   1,889,724 -   -   1,889,724 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด 857,994 7,667,270 2,122,017 821,203 11,468,484 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2560      
รำคำทุน 1,025,840 21,742,323           7,042,008 3,199,530 33,009,701 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (167,846) (14,075,053) (4,919,991) (2,378,327) (21,541,217) 

รำคำตำมบัญชี 857,994 7,667,270 2,122,017 821,203 11,468,484 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยบริหำรทั้งจ ำนวน) 2,918,622 
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ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยถ์ำวรจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 13.50 ลำ้นบำท 
และ จ ำนวน 21.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ค่ำลิขสิทธ์ิโปรแกรม 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2559   

รำคำทุน                    1,070,000 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม                      (36,331) 

มูลค่ำตำมบัญชี                     1,033,669 

รำยกำรระหว่ำงงวด ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2560   

ซ้ือสินทรัพย ์  73,937  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (163,547) 

มูลค่ำตำมบัญชีปลำยงวด  944,059 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2560   

รำคำทุน  1,143,937 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (199,878) 

มูลค่ำตำมบัญชี   944,059 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
   (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทั้งจ ำนวน) 

  
163,547 
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15. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดว้ยวิธีสินทรัพย ์และหน้ีสินตำม  งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดย
ใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและฐำนภำษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร       4,925,670      4,925,670 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  1,138,000  1,138,000 
ส ำรองเงินสมทบกองทุนนิติบคุคลหมู่บำ้น    911,566 911,566 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 711,139 711,139 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง 335,418 335,418 

รวม      8,021,793      8,021,793 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
   
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำร  4,925,670      4,925,670 
ส ำรองเงินสมทบกองทุนนิติบคุคลหมู่บำ้น    911,566 911,566 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 711,139 711,139 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง 335,418 335,418 

รวม        6,883,793   6,883,793 
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16. เงินมัดจ ำค่ำท่ีดินระยะยำว 

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวน 12 แปลง ซ่ึงบริษทั
ดงักล่ำวเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ ำนวน 10 แปลง ไดแ้ก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3346, 3348, 64104, 64105, 64106, 
64107, 64108, 64109, 64110  และ  64111 ตั้ งอยู่ ต  ำบลส ำม เรือน  อ ำ เภอบ ำงปะอิน  (พ ระรำชวัง ) จังห วัด
พระนครศรีอยุธยำ รวมเน้ือท่ี 15 ไร่ 1 งำน 63 ตำรำงวำ และบุคคลธรรมดำเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจ ำนวน 2 
แปลง ได้แก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3331 และ 3345 ตั้ งอยู่ต  ำบลสำมเรือน อ ำเภอบำงปะอิน (พระรำชวัง) จังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ รวมเน้ือท่ี 33 ไร่ 1 งำน 26 ตำรำงวำ รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 48 ไร่2 งำน 89 ตำรำงวำ มูลค่ำ 190.00 ลำ้น
บำท โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระรำคำ ดงัน้ี 

- ช ำระเงินในวนัท ำสัญญำ เป็นเช็คธนำคำรกรุงไทย ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 เลขท่ีเช็ค 10007242 จ ำนวนเงิน 
15.00 ลำ้นบำท  

- ช ำระงวดท่ีสอง จ ำนวนเงิน 45.00 ลำ้นบำท ภำยในก ำหนดระยะ 5 เดือน นบัจำกวนัท่ีเซ็นสัญญำ 

- ช ำระงวดท่ีสำม จ ำนวนเงิน 80.00 ลำ้นบำท ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 10 เดือน นบัจำกวนัท่ีเซ็นสัญญำ 

- ส่วนท่ีเหลือ ผูจ้ะซ้ือตกลงจะทยอยช ำระให้เสร็จภำยในก ำหนดระยะเวลำ 18 เดือน และเม่ือช ำระเสร็จส้ินแลว้
ผูข้ำยมีหนำ้ท่ีจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แลว้เสร็จภำยใน 15 วนั 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2559 บริษทัฯ ได้เข้ำท ำบันทึกต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 
(ฉบบัที่ 1) โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

- ผูจ้ะขำยจะด ำเนินกำรจดทะเบียนยกถนนทำงเขำ้จำกถนนโรจนะ ผำ่นหมู่บำ้นสมหวงัทรัพยห์ม่ืนแสนมำยงัท่ีดิน
ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขำย โดยยกให้เป็นทำงสำธำรณะประโยชน์หรือจดทะเบียนให้ภำระจ ำยอมเป็นทำงสัญจร 
ทำงรถว่ิง และทำงสำธำรณูปโภคบนถนนทำงเข้ำดังกล่ำวเต็มพ้ืนท่ีให้แก่ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขำยตำมควำม
ประสงค์ของผูจ้ะซ้ือ โดยจะด ำเนินกำรจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนหรือพร้อมกับกำรโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขำยให้แก่ฝ่ำยผูจ้ะซ้ือ 

  

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด 38,500,000 - 
จ่ำยเงินมดัจ ำเพ่ิมในระหว่ำงงวด 8,500,000 38,500,000 

            รวม 47,000,000 38,500,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินมดัจ ำ (41,300,000) - 

            สุทธิ 5,700,000 38,500,000 
หกั โอนจดัประเภทไปเป็นเงินมดัจ ำระยะส้ัน (5,700,000) - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - 38,500,000 
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- ผูจ้ะขำยจะด ำเนินกำรถมดินบนทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขำยทั้งหมด ให้ไดร้ะดบัควำมสูงเท่ำกบัระดบัถนนภำยใน
โครงกำรหมู่บำ้นสมหวงัทรัพยห์ม่ืนแสน โดยจะด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จสมบูรณ์ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีผูจ้ะ
ขำยไดรั้บช ำระงวดท่ีสำมจ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำทแลว้ 

- กำรช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ผูจ้ะซ้ือตกลงช ำระแก่ผูจ้ะขำยให้แลว้เสร็จ ในวนัท่ีผูจ้ะขำยท ำกำรจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินทรัพยสิ์นท่ีจะซ้ือจะขำย 

เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำบันทึกต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 
(ฉบบัที่ 2) โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 2.00 ลำ้นบำท 

- ขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินในแต่ละงวดออกไปอีกงวดละ 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช ำระตำมบนัทึกแนบ
ทำ้ยฉบบัน้ีเป็นกำรช ำระค่ำท่ีดินเพ่ิมขึ้นจำกเดิม จ ำนวนเงิน 190.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 192.00 ลำ้นบำท เวน้แต่
ผูจ้ะซ้ือจะสำมำรถช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 190.00 ลำ้นบำท ไดต้ำมเง่ือนไขของรอบระยะเวลำสัญญำจะซ้ือจะขำย
ท่ีดิน ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 18 เดือน หรือภำยในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดคำ้งต่อผูจ้ะ
ขำยอีก ให้ถือว่ำเงินดงักล่ำวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช ำระค่ำท่ีดินในงวดท่ีสอง 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำบันทึกต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 
(ฉบบัที่ 3) โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 2.00 ลำ้นบำท 

- ขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินในแต่ละงวดออกไปอีกงวดละ 2 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช ำระตำมบนัทึกแนบ
ทำ้ยฉบบัน้ีเป็นกำรช ำระค่ำท่ีดินเพ่ิมขึ้นจำกเดิม จ ำนวนเงิน 192.00 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 194.00ลำ้นบำท เวน้
แต่ผูจ้ะซ้ือจะสำมำรถช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 190.00 ลำ้นบำท ไดต้ำมเง่ือนไขของกรอบระยะเวลำสัญญำจะซ้ือจะ
ขำยท่ีดิน ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 18 เดือน หรือภำยในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดคำ้งต่อ 
ผูจ้ะขำยอีก ให้ถือว่ำเงินดงักล่ำวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช ำระค่ำท่ีดินในงวดท่ีสอง 

เม่ือวนัท่ี  7 มิถุนำยน2560 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำบันทึกต่อท้ำยสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559  
(ฉบบัที่ 4) โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ผูจ้ะซ้ือตกลงท่ีจะช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 2.50 ลำ้นบำท 

- ขยำยระยะเวลำกำรช ำระเงินงวดท่ีสองออกไปอีก 2 เดือน และขยำยระยะเวลำงวดอื่นออกไปอีก 2 เดือนนบัจำก
วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2560 ยกเวน้งวดสุดทำ้ยท่ีจะไม่ท ำกำรขยำยระยะเวลำออกไป โดยมีเง่ือนไขให้เงินท่ีช ำระตำม
บนัทึกแนบทำ้ยฉบบัน้ีเป็นกำรช ำระค่ำท่ีดินเพ่ิมขึ้นจำกเดิม จ ำนวนเงิน 194 ลำ้นบำท เวน้แต่ผูจ้ะซ้ือจะสำมำรถ
ช ำระเงิน จ ำนวนเงิน 190.00 ล้ำนบำท ได้ตำมเง่ือนไขของกรอบระยะเวลำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำ 18 เดือน หรือภำยในวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 และไม่มีหน้ีสินใดติดคำ้งต่อผูจ้ะขำยอีก ให้ถือ
ว่ำเงินดงักล่ำวนั้น เป็นส่วนหน่ึงของเงินช ำระค่ำท่ีดินในงวดท่ีสอง 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินรวมจ ำนวนเงิน 47.00 ลำ้นบำท จำกกำรต่อสัญญำมำ
เร่ือย ๆ และภำยหลงัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ไดจ้่ำยเงินมดัจ ำเพ่ิม จนถึงวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 เป็นจ ำนวนรวม 7.30 
ลำ้นบำท รวมเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินท่ีจ่ำยทั้งส้ิน จ ำนวนเงิน 54.30 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดต้กลงขอซ้ือขำยท่ีดินบำงส่วน
ในมูลค่ำเท่ำกบัเงินมดัจ ำท่ีไดจ้่ำยช ำระแลว้ จ ำนวนเงิน 54.30 ลำ้นบำท (4.18 ลำ้นบำทต่อไร่) จำกสัญญำเดิมท่ีตกลงจะ
ซ้ือจะขำยท่ีดินเน้ือท่ีรวม 48 ไร่ 2 งำน 89 ตำรำงวำ ในรำคำ 190 ล้ำนบำท (3.90 ล้ำนบำทต่อไร่) และในวนัท่ี 30 
ตุลำคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผูป้ระเมินอิสระประเมินมูลค่ำยุติธรรมตำมวิธีรำคำตลำดของท่ีดินท่ีได้รับโอน
ดงักล่ำว พบว่ำ มีรำคำประเมินเท่ำกบั 13.00 ลำ้นบำท เกิดกำรดอ้ยค่ำของท่ีดินจ ำนวน 41.30 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ได้
บนัทึกรับรู้ไวเ้ป็นดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำค่ำท่ีดินทั้งจ ำนวน   

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  -                 67,393 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ันสถำบนักำรเงิน  -         350,000,000 

            รวม  -         350,067,393 

17.1 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินเบิกเกินบญัชีมีอตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.675 ต่อปี 

17.2 ตัว๋แลกเงินระยะส้ันสถำบนักำรเงิน 

ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 อำย ุ
91-181 วนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 – 7.50  ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน มีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด  350,000,000 400,000,000 
กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด  - - 
จ่ำยคืนระหว่ำงงวด  - (50,000,000) 
บวก ดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ      30,425,342 - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  380,425,342 350,000,000 
หกั จดัประเภทเป็นหน้ีสินผิดนดัช ำระ  (380,425,342) - 

สุทธิ  - 350,000,000 
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เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ ไม่สำมำรถจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ของตัว๋แลกเงินระยะส้ันสถำบนักำรเงิน จ ำนวน
เงิน 130.00 ลำ้นบำท ให้กบัเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน และเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินไดใ้ห้บริษทัฯ เขำ้ท ำหนงัสือรับสภำพ
หน้ีกบัเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2559 โดยมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัดงัน้ี 

- รวมหน้ีเงินกูท้ั้งส้ิน จ ำนวนเงิน 350.00 ลำ้นบำท  

- อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี ของเงินตน้ตำมตัว๋แต่ละฉบบั 

- จ่ำยช ำระให้เสร็จภำยในวนัท่ี 10 เมษำยน 2560 หำกผิดนดัช ำระเจำ้หน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี ของ
จ ำนวนเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระอยูน่บัแต่วนัท่ีผิดนดัช ำระหน้ีเป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ จ ำนวน 59 โฉนดมูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 374.65 ลำ้น
บำทโดยเปรียบเทียบตำมรำคำตลำดมีมูลค่ำยติุธรรมจ ำนวนเงิน 474.02 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูท้ั้ง
จ ำนวนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 11 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2560 ทนำยควำมของเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินไดบ้อกกล่ำวทวงถำมให้บริษทัฯ ช ำระหน้ีและบอก
กล่ำวบงัคบัจ ำนอง หำกไม่ช ำระหน้ีภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด เจำ้หน้ีขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดดอกเบ้ียผิดนัดใน
อตัรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินตำมตัว๋แลกเงินดงักล่ำวนับแต่วนัท่ี 11 เมษำยน 2560 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะ
ช ำระหน้ีเสร็จส้ินอีกส่วนหน่ึง 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้เจรจำเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขกำรไม่สำมำรถช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 
จ ำนวน 350.00 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียและค่ำชกัส่วนลดรวม จ ำนวนเงิน 5.98 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561 ศำลชั้นตน้ไดพิ้พำกษำให้บริษทัฯ ช ำระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน จ ำนวน 350.00 ลำ้น
บำท และดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปีของจ ำนวนเงินตำมตัว๋แลกเงินดงักล่ำวนบัแต่วนัฟ้อง (วนัท่ี 16 มิถุนำยน 
2560) รวมเป็นจ ำนวนเงิน 365.62 ล้ำนบำท ปัจจุบันบริษทัฯ อยู่ระหว่ำงรอค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ ทั้งน้ี 
เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินไดย่ื้นค ำคดัคำ้นและค ำแกอุ้ทธรณ์ต่อศำลแพ่ง รวมถึงไดมี้กำรด ำเนินกำรบงัคบัคดียึดโฉนด
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีติดค ้ำประกนัหน้ีเพ่ือน ำมำประกำศขำยทอดตลำด และมีกำรปิดหมำยเรียบร้อยแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2562 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 31.2 

 
18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
เจำ้หน้ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 29.2) 394,475          803,580 394,475         803,580 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 11,869,418       6,942,599 11,869,418 6,942,599 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 20,204,959     16,187,122 14,087,349     16,163,122 

รวม 32,468,852     23,933,301 26,351,242      23,909,301 
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19. หนีสิ้นผิดนัดช ำระ 
  อำ้งอิง งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  หมำยเหตขุอ้ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
   30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  17.2 380,425,342 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  21                 86,830,740 - 

สุทธิ   467,256,082 - 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลอ่ืนทั้งจ ำนวนเป็นกำรกูยื้มในรูป 
ตัว๋แลกเงิน ระยะเวลำ 3 เดือน และ 9 เดือน โดยมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 5.00 - 12.00 ต่อปี และร้อยละ 4.50 - 
8.00 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และส ำหรับงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินกูยื้มระยะส้ัน
จำกบุคคลอื่นมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด           79,000,000            90,000,000 
กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด          -            85,000,000 
จ่ำยคืนระหว่ำงงวด         (9,000,000)           (96,000,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  70,000,000            79,000,000 
หกั ดอกเบ้ียจ่ำยล่วงหนำ้  (1,039,939)                (991,412) 
ค่ำธรรมเนียมจ่ำยล่วงหนำ้             -                    (9,498) 

           สุทธิ      68,960,061            77,999,090 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจ ำนองสินคำ้คงเหลือและท่ีดินรอกำรพฒันำ มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวน 
34.03 ลำ้นบำท และ 84.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพื่อค ้ำประกนัหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอ่ืน จ ำนวนเงินรวม 74 
ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ มูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 10.40 ลำ้นบำท เพื่อ
ค ้ำประกนัหน้ีตัว๋แลกเงินระยะส้ันบุคคลอ่ืน จ ำนวนเงินรวม 14 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 บริษทัฯ ถูกเจำ้หน้ีรำยหน่ึงฟ้องร้องในคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.5037/2561 เก่ียวกบัควำมผิดฐำน
ผิดสัญญำตัว๋แลกเงินเรียกค่ำเสียหำยและจ ำนอง จ ำนวนมูลหน้ี 20.44 ลำ้นบำท ปัจจุบนัคดีควำมอยู่ในกระบวนกำร
พิจำรณำของศำลแพ่ง 
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21. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรช ำระคืน งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 ลำ้นบำท ร้อยละต่อปี 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ครบก ำหนดช ำระคืนภำยในวนัท่ี 13 มีนำคม 2560  
ช ำระคืนเงินตน้ตำมกำรปลอดจ ำนองของท่ีดิน 
ในอตัรำร้อยละ 70 ของรำคำขำยบำ้นและท่ีดิน 

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

ครบก ำหนดช ำระคนืภำยในวนัท่ี 27 ตุลำคม 2561  
ช ำระคืนเงินตน้ตำมกำรปลอดจ ำนองของท่ีดิน 
ในอตัรำร้อยละ 70 ของรำคำขำยบำ้นและท่ีดิน 

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

ครบก ำหนดช ำระคนืภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2560 
ช ำระคืนเงินตน้ตำมกำรปลอดจ ำนองของท่ีดิน 
ในอตัรำร้อยละ 70 ของรำคำขำยบำ้นและท่ีดิน 

200 MLR      - 
 
 

     35,047,836 
 
 

รวม   103,400,000     138,447,836 

บวก ดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ        7,830,740      - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน   111,230,740      138,447,836 

หกั  เงินกูย้ืมท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   -      (114,047,836) 

       จดัประเภทหน้ีสินผิดนดัช ำระ   (86,830,740)      - 

เงินกูย้ืมท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหน่ึงปี   24,400,000        24,400,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด     138,447,836       374,584,429 
กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด  -                 - 
จ่ำยคืนระหว่ำงงวด  (35,047,836)      (236,136,593) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด  103,400,000        138,447,836 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรบำงส่วนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของ
บริษทัฯ เงินกูยื้มระยะยำวบำงส่วนภำยใตสั้ญญำเงินกูน้ี้ บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมสัญญำ กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมอย่ำง
นอ้ยอตัรำร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมด หรือเปล่ียนแปลงในอตัรำส่วนโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นท่ีส ำคญั  เป็นตน้  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช้
เป็นจ ำนวนเงิน 265.60 ลำ้นบำท 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่สำมำรถเจรจำขอขยำยระยะเวลำครบก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืมของวงเงินกูท่ี้ครบก ำหนดช ำระใน
วนัท่ี 13 มีนำคม 2560 จึงไดจ้ดัประเภทเงินตน้และดอกเบ้ียผิดนัดช ำระเป็นหน้ีสินท่ีผิดนัดช ำระ จ ำนวน 86.83 ลำ้น
บำท และภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน บริษทัฯ ไดผ้ิดนดัช ำระเงินกูยื้มคงเหลือระยะยำว จ ำนวน 24.40 ลำ้นบำท เพ่ิมรวม
เป็นหน้ีเงินกูยื้มท่ีผิดนดัช ำระทั้งส้ิน 111.23 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงเจรจำขอปรับโครงสร้ำงหน้ีกบั
สถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

 

22. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 7,641,664            9,782,706 

หกั  ดอกเบ้ียเช่ำกำรเงินรอตดับญัชี (1,206,070)           (1,696,081) 

หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 6,435,594            8,086,625 

หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,267,498)           (2,218,953) 

สุทธิ 4,168,096            5,867,672 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงินแยกตำม
ก ำหนดช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 

ไม่เกิน 1 ปี                                     2,780,346           6,936,672 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                     4,861,318           2,846,034 

รวม 7,641,664            9,782,706 
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23. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ มีรำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำนดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตน้งวด 3,555,696 12,231,103 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั              537,135              1,118,684 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 65,474 462,626 

จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนระหว่ำงงวด             -             (316,600) 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั             -         (9,940,117) 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัปลำยงวด 4,158,305 3,555,696 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีรับรู้ในก ำไรส ำหรับงวดขำ้งตน้แสดงรวมในรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2559 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 200,870 395,327 

 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(บำท) 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2559 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 602,609 1,185,983 

ขอ้สมมติฐำนหลกัจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณผลประโยชน์พนักงำน  
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
อตัรำคิดลด 2.28 2.23 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 6 6 
อตัรำกำรลำออก 2 -12 2 -12 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 รำคำ 
ตำมมูลค่ำ 

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 
รำคำ 

ตำมมูลค่ำ 
จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน 

 บำทต่อหุ้น หุ้น บำท บำทต่อหุ้น หุ้น บำท 
ทุนจดทะเบียน       
หุ้นสำมญัตน้ปี 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 
หุ้นสำมญัปลำยปี 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 1.00 1,100,000,000 1,100,000,000 
ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว       
หุ้นสำมญัตน้ปี 1.00 875,000,000 875,000,000 1.00 875,000,000 875,000,000 

หุ้นสำมญัปลำยปี 1.00 875,000,000 875,000,000 1.00 875,000,000 875,000,000 

 

25. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 แสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.01:1 
และ 0.79:1 ตำมล ำดบั และตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  แสดง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.18:1 และ 0.91:1 ตำมล ำดบั 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯ ด ำเนินงำนในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำน
ทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันั้น รำยได ้ ก ำไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเก่ียวกบัส่วนงำน
ธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ตำมท่ีกล่ำวไว ้
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28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึง ควำมเส่ียง
ด้ำนมูลค่ำยุติธรรมอันเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงด้ำนกระแสเงินสด อันเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 

กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง เป็นไปตำมนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงินดว้ยกำรร่วมมือกนัท ำงำน
อย่ำงใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังำนต่ำงๆ ภำยในบริษทั คณะกรรมกำรจดักำรควำมเส่ียงจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวม
เพื่อจดักำรควำมเส่ียงและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมควำมเส่ียงอยำ่งเฉพำะเจำะจง เช่น 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงกำรให้สินเช่ือ และใชก้ำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่อง
ส่วนเกินในกำรจดักำรควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำ
ให้เช่ือมัน่ไดว่้ำไดใ้ห้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม รำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำร
กบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรให้สินเช่ือกบัสถำบัน
กำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดอนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ กลุ่มบริษทั
บริหำรควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงินและเงิน
กูยื้มระยะยำว โดยกำรกูยื้มมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมควำมเหมำะสมของตลำด 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุน่ใน
กำรระดมเงินทุนและกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอ  

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และบริกำรต ่ำ เน่ืองจำกรำยกำร
ซ้ือดงักล่ำวไม่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินกำรธุรกิจตำมปกติ 
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29. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัรำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงร่วมกันระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน
เหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

29.1 รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงกนั 

 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)  

 ส ำหรับงวดสำมเดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน   
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 430,281 208,069 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี  

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
  มูลค่ำจำกกำรขำยโครงกำร - 65,000,000 - 65,000,000 รำคำตำมสัญญำ 
  มูลค่ำจำกกำรขำยท่ีดินรอกำรพฒันำ - - - - รำคำตำมสัญญำ 
  มูลค่ำจำกกำรขำยสินทรัพย ์ - 170,000 - 170,000 รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำจ่ำย - 925,615 - 925,615 รำคำตำมสัญญำ 

   รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
    มูลค่ำจำกกำรขำยท่ีดินในโครงกำร - - - - รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - - - รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ - - - - รำคำตำมสัญญำ 

 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)  

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน  30 กนัยำยน   
 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,301,864 534,973 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี  

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
  มูลค่ำจำกกำรขำยโครงกำร - 415,600,000 - 415,600,000 รำคำตำมสัญญำ 
  มูลค่ำจำกกำรขำยท่ีดินรอกำรพฒันำ - 5,000,000 - - รำคำตำมสัญญำ 
  มูลค่ำจำกกำรขำยสินทรัพย ์ 120,000 1,378,000 120,000 1,378,000 รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำจ่ำย - 2,773,845 - 2,773,845 รำคำตำมสัญญำ 

  รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
    มูลค่ำจำกกำรขำยท่ีดินในโครงกำร - 15,500,000 - 15,500,000 รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบ้ียจ่ำย -               1,428,596 -             1,428,596 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำท่ีปรึกษำ - 75,000 - 75,000 รำคำตำมสัญญำ 
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29.2 สินทรัพย์และหนีสิ้นระหว่ำงกัน 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั กรีนแลนด ์ลิฟว่ิง เพลส จ ำกดั 194,906             42,003 194,906           42,003 
บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ำกดั 14,924 - 14,924            - 
บริษทั กรีนพำร์คแลนด ์จ ำกดั 21,640           188,644 21,640         188,644 
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีโกลด ์จ ำกดั 130,841           130,841 130,841         130,841 

รวม 362,311           361,488 362,311         361,488 

 
 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
ลูกหน้ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด 330,507,794 394,213,506 329,232,906 394,213,506 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด -  1,274,888 - - 
ลดลงระหว่ำงงวด - (64,980,600) - (64,980,600) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 330,507,794 330,507,794 329,232,906 329,232,906 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ      

- ลูกหน้ีบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด (329,870,350)  (394,213,506) (329,232,906) (394,213,506) 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด (637,444)  (637,444) - - 
ลดลงระหว่ำงงวด - 64,980,600 - 64,980,600 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (330,507,794)  (329,870,350) (329,232,906) (329,232,906) 
                             รวม - 637,444 - - 

เงินกูยื้มระยะส้ัน     
  บริษทัยอ่ย - บริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 58,760,000 7,000,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - - 51,800,000 
ลดลงระหว่ำงงวด - - (3,320,000)  (40,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 55,440,000 58,760,000 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 3,594,125 2,292,262 
รวม - - 59,034,125 61,052,262 
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 งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 30 กนัยำยน 2560 31 ธนัวำคม 2559 
เงินกูยื้มระยะส้ัน     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
          คุณสุธรรมมำ   โชคสกุลนิมิตร     
ยอดคงเหลือตน้งวด - 75,000,000 - 75,000,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด - - - - 
ลดลงระหว่ำงงวด - (75,000,000) - (75,000,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
          คุณชำย  งำมอจัฉริยะกุล     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด    - 100,000,000               - 100,000,000 
ลดลงระหว่ำงงวด   - (100,000,000)   - (100,000,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - - - 
      คุณสรรชยั  อินทรอกัษร     
ยอดคงเหลือตน้งวด 250,000 - 250,000 - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด    - 4,450,000   - 4,450,000 
ลดลงระหว่ำงงวด - (4,200,000) - (4,200,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 250,000 250,000 250,000 250,000 
     คุณกิติสำร  มุขดี     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงงวด    - 16,340,000    - 16,340,000 
ลดลงระหว่ำงงวด   - (16,340,000)    - (16,340,000) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด - - - - 
รวมเงินกูยื้มระยะส้ัน     
    และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 250,000 250,000 250,000 250,000 

เจำ้หน้ี (หมำยเหตุ 18)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท จ ำกดั 308,205 308,205 308,205 308,205 
บริษทั รวมชยัผลิตภณัฑไ์มอ้ดั จ ำกดั 76,270 76,270 76,270 76,270 
บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ำกดั 10,000 10,000 10,000 10,000 
บริษทักรีนแลนด ์ลิฟว่ิง เพลส จ ำกดั - 189,816 - 189,816 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
คุณชำย งำมอจัฉริยะกุล - 219,289 - 219,289 
รวม 394,475 803,580 394,475 803,580 
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เงินกูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจำกบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินกู้ยืมระยะส้ัน จ ำนวนเงิน 55.44 ล้ำนบำท และ 58.76  
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่บริษทัยอ่ย จ ำนวนเงิน 3.59 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 2.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่บริษทัยอ่ย ตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 - 8.00 ต่อปี 
โดยมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

29.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือกิจกำร ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั โมเดิร์นสตรีท จ ำกดั บริษทัยอ่ยโดยกำรถือหุ้นทำงตรง 
บริษทั วงแหวนรอบนอก จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

  ของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) อตัรำร้อยละ 3.7 
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ีโกลด ์จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกรรมกำรท่ำนหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

  ของบริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) อตัรำร้อยละ 3.7 
บริษทั กรีนพำร์คแลนด ์จ ำกดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่มกรรมกำรเดียวกนั 

   ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
บริษทั กรีนแลนด ์ลีฟว่ิงเพลส จ ำกดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่มกรรมกำรเดียวกนั 

   ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
บริษทั รวมชยั เรียลเอสเตท จ ำกดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่มกรรมกำรเดียวกนั 

   ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
บริษทั พรสวรรคเ์รียลเอสเตท จ ำกดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่มกรรมกำรเดียวกนั 

   ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
บริษทั รวมชยัผลิตภณัฑไ์มอ้ดั จ ำกดั เก่ียวขอ้งโดยมีกลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่มผูถื้อหุ้นหลกัและกลุ่มกรรมกำรเดียวกนั 

   ซ่ึงเป็นกลุ่มในตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
คุณชำย           งำมอจัฉริยะกุล บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นอดีตผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้ตระกูลงำมอจัฉริยะกุล 
คุณสุธรรมมำ โชคสกุลนิมิตร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั  
คุณกิติสำร      มุขดี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมกำรของบริษทั 
คุณสรรชยั      อินทรอกัษร บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมกำรของบริษทั 

(ลำออกเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2560) 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

30.1 สัญญำร่วมทุน 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำร่วมทุนกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสำมแห่งเพื่อพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 
ส่ีโครงกำร มีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2547, 1 มีนำคม 2548, 1 สิงหำคม 2548 และ
23 กุมภำพนัธ์ 2549 ตำมล ำดบั ตำมสัญญำร่วมทุนดงักล่ำวไดก้ ำหนดให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัหำท่ีดิน
ให้กบัโครงกำรส่วนบริษทัฯเป็นผูด้  ำเนินกำรพฒันำและบริหำรโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์และเม่ือสัญญำร่วม
ทุนส้ินสุดลง บริษทัฯจะตอ้งรับซ้ือท่ีดินท่ีเหลือของโครงกำรทั้งหมด 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดต้กลงขยำยระยะเวลำของสัญญำร่วมทุนท่ีส้ินสุดลง
ในระหว่ำงงวดจ ำนวน 4 ฉบบัดงัน้ี 

วนัที่ 
สัญญำร่วมทุนฉบบั

ลงวนัที่ 
วนัท่ีส้ินสุดสัญญำ 
ณ 31 ธนัวำคม 2559 

ขยำยระยะเวลำ 
(ปี) 

วนัท่ีส้ินสุดสัญญำ 
ณ 30 กนัยำยน 2560 

30 กรกฎำคม 2556 1 สิงหำคม 2548 29 กรกฎำคม 2564 - 29 กรกฎำคม 2564 
28 กุมภำพนัธ์ 2559 1 มีนำคม 2548 28 กุมภำพนัธ์ 2560 1.6 27 สิงหำคม 2561 
21กุมภำพนัธ์ 2557 23 กุมภำพนัธ์ 2549 21 กุมภำพนัธ์ 2560 1.6 20 สิงหำคม 2561 
30 เมษำยน 2557 1 พฤษภำคม 2547 29 เมษำยน 2560 1.6 31 ตุลำคม 2561 

 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวทั้งสำมแห่งไดต้กลงลดส่วนแบ่งลงใน
อตัรำร้อยละ 15 ของรำยไดค้่ำท่ีดินตำมท่ีระบุในสัญญำร่วมทุนดงักล่ำว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1กรกฎำคม 2554 

สัญญำดงักล่ำว บริษทัฯ ไดมี้กำรขอขยำยอำยุสัญญำมำจนถึงปี 2561 และปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่สำมำรถรับซ้ือ
ท่ีดินท่ีเหลือของโครงกำรทั้งหมดได ้โดยมี 1 สัญญำ ท่ีครบก ำหนดวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2564 บริษทัฯ ไดมี้กำร
บนัทึกต่อทำ้ยสัญญำร่วมลงทุน (ฉบบัท่ี 3) เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2560 ไดมี้ขอ้ตกลงยกเลิกสัญญำร่วมทุน
ฉบบัเดิมว่ำบริษทัฯ จะขอซ้ือท่ีดินแค่บำงแปลงจำกสัญญำเดิม และถือว่ำส่ิงปลูกสร้ำงรวมทั้งทรัพยสิ์นอ่ืนอนั
เป็นส่วนควบกับท่ีดินตำมสัญญำร่วมทุนแปลงท่ีเหลืออยู่ให้ตกเป็นของเจ้ำของท่ีดินโดยท่ีบริษทัฯ จะไม่
เรียกร้องค่ำตอบแทนใด ๆ ส่วนสัญญำอ่ืน ๆ บริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงจ่ำยดอกเบ้ียตำมเง่ือนไขของสัญญำ 

30.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560  และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ มีสัญญำเช่ำและบริกำรพ้ืนท่ีกบับริษทัแห่งหน่ึง 
โดยอำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 ปี ซ่ึงบริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวน
เงิน 7.35 ลำ้นบำท และ 9.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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30.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีสัญญำบริกำรจำ้งโฆษณำกบับริษทัแห่งหน่ึง 
โดยอำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปี ซ่ึงบริษทัฯ มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำบริกำรตำมสัญญำดงักล่ำวภำยใน 1 
ปี เป็นจ ำนวนเงิน 0.60 ลำ้นบำท และ 1.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

30.4 หนงัสือค ้ำประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำม
บริษทัฯ เหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 68.84 ลำ้นบำท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคจ ำนวนเงิน 
68.24 ลำ้นบำท และอื่น ๆ จ ำนวนเงิน 0.60 ลำ้นบำท 

31. คดีควำมถูกฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯ มีคดีควำมฟ้องร้อง ดงัน้ี 

31.1 คดีหมำยเลขด ำท่ี 1008/2547 บริษทัฯ ถูกฟ้องในคดีแพ่ง ฐำนควำมผิดเก่ียวกบัเพิกถอนกำรจดทะเบียนซ้ือขำย
ห้องชุดและติดตำมเอำทรัพยค์ืนโดยบริษทัแห่งหน่ึง ทุนทรัพยจ์ ำนวนเงิน  16.48 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 17 
ธันวำคม 2557 ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดคืนให้แก่ 
ผูฟ้้อง 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2559 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่ำงอุทธรณ์
ค ำส่ังศำลท่ีไม่อนุญำตให้ขยำยระยะเวลำฎีกำ และบริษทัฯ ไดบ้ันทึกประมำณกำรหน้ีสิน จ ำนวนเงิน 16.48 
ลำ้นบำท ไวใ้นงบกำรเงินแลว้ในงวดไตรมำส 3 ปี 2562 

31.2 คดีหมำยเลขด ำท่ี 119/2560 ฟ้องในคดีตำมตัว๋เงิน (ตัว๋แลกเงิน) กองทุนโซลำริสตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ีฟ้องร้อง 
วนัท่ี 16 มิถุนำยน 2560  เงินตน้จ ำนวน 350 ลำ้นบำท รวมเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งส้ิน 366 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561 ศำลชั้นต้นได้มีค  ำพิพำกษำให้บริษทัฯ จ่ำยช ำระเงินต้นรวม 350 ล้ำนบำท อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (นับจำกวนัฟ้อง วนัท่ี 16 มิถุนำยน 2560 จนกว่ำจะช ำระเสร็จ) ปัจจุบันบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ขอทุเลำกำรบังคับคดีและศำลได้มีค  ำส่ังรับค ำอุทธรณ์  
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2562 แต่อย่ำงไรก็ตำมกองทุนฯ (โจทก์) ไดมี้กำรยื่นคดัคำ้นและค ำแกอุ้ทธรณ์ รวมถึง
กองทุนฯ ไดมี้กำรด ำเนินกำรบงัคบัคดียึดท่ีดินจ ำนวน 59 โฉนด ของบริษทัฯ ท่ีติดค ้ำประกนัหน้ีตัว๋แลกเงิน 
เพื่อน ำมำประกำศขำยทอดตลำดและมีกำรปิดหมำยเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2562   

31.3 คดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 3116/2558 บริษทัฯ ถูกฟ้องให้ช ำระค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำงของห้องชุดตำมขอ้ 1) ให้แก่นิติ
บุคคลอำคำรชุดแห่งหน่ึง ทุนทรัพยจ์ ำนวนเงิน 4.44 ลำ้นบำท โดยเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2559 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำ
พิพำกษำให้บริษทัฯ จ่ำยช ำระค่ำส่วนกลำงจ ำนวนเงิน 1.30 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
จ ำนวน 1.21 ลำ้นบำท นบัถดัจำกวนัฟ้อง (วนัท่ี 24 มีนำคม 2558) เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จ  
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2560 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นให้บริษัทฯ จ่ำยช ำระ 
ค่ำส่วนกลำงจ ำนวนเงินรวม 1.30 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จำกเงินตน้จ ำนวนเงิน 1.21 ลำ้นบำท 
ปัจจุบนับริษทัฯ ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ของค ำพิพำกษำต่อศำลฎีกำ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม
ฟ้องร้องจำกเงินตน้และดอกเบ้ีย จ ำนวนเงิน 1.30 ลำ้นบำทแลว้ 

31.4 คดีหมำยเลขด ำท่ี มย.8854/2552 ถูกฟ้องในขอ้หำผิดสัญญำก่อสร้ำง ขอให้ชดใชด้ว้ยจ ำนวนเงิน 0.85 ลำ้นบำท 
และเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2554 ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำยกฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงรอศำลฎีกำมีค ำ
พิพำกษำ 

31.5 คดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ. 224/2559 บริษทัฯ ถูกฟ้องในคดีเก่ียวกบัค่ำเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำงบำ้นจำกบุคคลหน่ึง 
ทุนทรัพยจ์ ำนวนเงิน 7.89 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2560 ศำลแพ่งได้พิพำกษำให้บริษทัฯ ช ำระ
ค่ำเสียหำยแก่โจทกเ์ป็นเงิน 350,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำม
ฟ้องร้องจำกเงินตน้และดอกเบ้ีย จ ำนวนเงิน 0.37 ลำ้นบำท ปัจจุบนัคดีส้ินสุดแลว้ โดยเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 
2561 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระหน้ีสินจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท 

31.6 คดีหมำยเลขด ำท่ี 1927/2547 หมำยเลขแดงท่ี 1531/2553 ในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561 บริษทัแห่งหน่ึงเป็นโจทก์
ยื่นค ำร้องให้บริษทัฯ เขำ้เป็นจ ำเลยร่วมในคดีใช้สิทธิติดตำมเอำท่ีดินคืน จ ำนวน 9 โฉนด เน่ืองจำกบริษทัฯ 
ร่วมกนัทุจริตเบียดบงัโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของโจทก์กบับุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ในช่วง
เวลำปีท่ีมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และเป็นกรรมกำรบริษทัโจทกด์ว้ยเช่นกนั โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องจ ำนวน 452 
ลำ้นบำท ปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงสืบพยำนโจทก์  

 

32. รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  30 กนัยำยน 2560 30 กนัยำยน 2559 
รับช ำระคืนเงินมดัจ ำเป็นท่ีดิน (อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ)  -    60,000,000 
รับช ำระดอกเบ้ียเป็นท่ีดิน (อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน)  - 1,500,000 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ่ำยช ำระเงินกูยื้มระยะส้ัน    
        จำกสถำบนักำรเงินแทน  - 100,000,000 
สินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมขึ้นภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน  - 4,614,722 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์นคำ้งช ำระ   - 170,000 
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33. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรร้องทุกขก์ล่ำวโทษกบักลุ่มบุคคลท่ีท ำให้บริษทัฯ เสียหำยจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อน
ปี 2560 ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและต่อกองบงัคบักำรปรำบปรำม รำยละเอียดดงัน้ี 

33.1 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้ด ำเนินคดีอำญำกับอดีตผูบ้ริหำรของ 
บริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีร่วมกนักระท ำควำมผิดทุจริตยกัยอกเงินจำกกำรขำยตัว๋แลกเงินและยินยอมให้
บนัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยส่งหนงัสือแจง้ร้องทุกขจ์ ำนวน 2 ฉบบั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี 

หนงัสือร้องทุกข ์

เร่ืองท่ีร้องทุกข ์ บุคคลท่ีถูกร้องให้ด ำเนินคดีอำญำ 

วนัท่ี 5 มีนำคม 2561 ให้ด ำเนินคดีในกรณีท่ี มีอดีตกรรมกำรของบริษัทฯ 

กระท ำผิดอำญำด้วยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินและเปิด

บัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือน ำเช็คท่ีได้จำกกำรออกตั๋ว

สัญญำใช้เงินฝำกเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรแลว้ถอนเงิน

จำกบญัชีเงินฝำกไปให้บุคคลอ่ืนทั้งท่ีบุคคลดงักล่ำวไม่มี

สิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่ำว เป็นกำรกระท ำ

โดยทุจริต ท ำให้บริษทัฯ ไดรั้บควำมเสียหำย สูญเสียเงิน

ฝำกจ ำนวน 394.43 ลำ้นบำท 

1. นำยสรรชยั   อินทรอกัษร 

2. นำยกฤติภทัร (ช่ือเดิม ภทัรภพ)        

    อิทธิสัญญำกร 

3. นำยเทพทิวำ   บุตรพรม 

วนัท่ี 11 ตุลำคม 2561 ยื่นเร่ืองร้องทุกขใ์นเร่ืองเดียวกนักบัเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่น

ร้องทุกข์ไปแลว้ตำมหนังสือร้องทุกข์ลงวนัท่ี 5 มีนำคม 

2561 กับบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมโดยมีข้อสงสัยว่ำเป็นผู ้ให้

ควำมช่วยเหลือในกำรท ำกำรทุจริตเพ่ิมอีก 4 รำย 

1. นำยธีรำสิทธ์ิ   แสงเงิน 

2. นำยกิติสำร   มุขดี 

3. นำงสำวจรูญลกัษณ์ (ช่ือเดิมขนิษฐำ)   

    คงคำเรียน 

4. นำยวีรวฒัน์   สุขวรำห์ 

 

จำกหนงัสือยื่นร้องทุกขส์องฉบบัขำ้งตน้ บริษทัฯ ไดรั้บแจง้ผลกำรรับเร่ืองจำกกองคดีกำรเงินกำรธนำคำรและกำรฟอก

เงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ำไดด้ ำเนินกำรรับเร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ไวด้ ำเนินกำรสอบสวนเป็นคดีพิเศษท่ี ๑๕๑/๒๕๖๑ 

แลว้ตำมหนงัสือแจง้ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2561  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่ำงเขำ้ให้ปำกค ำเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรออกตัว๋แลก

เงินทุกฉบบั รวมถึงสรุปมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น ต่อพนกังำนสอบสวนพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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33.2 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแจง้ควำมร้องทุกขต์่อกองบงัคบักำรปรำบปรำม ตำมบนัทึกค ำร้องต่อกองบงัคบักำร

ปรำบปรำม ลงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ให้ด ำเนินคดีอำญำเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหำรและอดีตผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

และพวกจ ำนวน 4 คดี ดงัน้ี 

คดีควำมท่ี  1 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในกำรซ้ือท่ีดินจ ำนวน 10 โฉนด และอีก 2 โฉนด รวม
เป็น  เน้ื อ ท่ี ดิน  จ ำนวน  48 ไร่ 2 งำน  89 ตำรำงวำ ต ำบลสำมเรือน  อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยำ ในรำคำ 190.00 ลำ้นบำท 

คดีควำมท่ี  2 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันทุจริตในกำรสมคบกันท ำสัญญำเป็นนำยหน้ำช้ีช่องและ
ชกัชวนให้บุคคลท ำสัญญำซ้ือขำยท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 281085, 281088 ต ำบลแพรกษำใหม่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร ของบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
ขำยให้กบับริษทั เคเจ แอสเซท จ ำกดั ในรำคำซ้ือขำย จ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท โดยมีกำรท ำสัญญำค่ำ
นำยหน้ำในอตัรำร้อยละ 5 ของรำคำขำย จ ำนวน 2 สัญญำ ซ่ึงบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั ไดรั้บช ำระ
ค่ำซ้ือขำยท่ีดินจ ำนวนเงิน 83.50  ลำ้นบำท  

คดีควำมท่ี  3 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตมีมติรับท่ีดินตำมหนงัสือรับรองกำรท ำประโยชน์ท่ีดิน
(น.ส.3 ข) เลขท่ี 21, 61, 169, 609, 639, 691, 704 และ 706 ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอป่ำซำง จงัหวดัล ำพูน 
จ ำนวน 8 แปลง เน้ือท่ีรวม 120 ไร่ 1 งำน 80 ตำรำงวำ มำตีใชช้ ำระหน้ี ในจ ำนวนเงิน 61.50 ลำ้นบำท 
และวนัท่ี 14 มีนำคม 2559 บริษัทฯ โดยอดีตผู ้บริหำรได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิ
ครอบครองตำมท่ีดินดังกล่ำว แต่ปรำกฏว่ำท่ีดินไม่มีต ำแหน่งท่ีตั้งท่ีดินท่ีบริษทัฯ จะเข้ำไปพฒันำ
โครงกำรได ้

คดีควำมท่ี   4 คดีท่ีอดีตผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัทุจริตในกำรขำยท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 1614 ต ำบลบึงค ำพร้อย 
อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี ในรำคำ 26.00 ล้ำนบำท ในวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแปลงดังกล่ำว
ออกไป อดีตผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในฐำนะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั โมเดิร์น สตรีท จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท ำกำรซ้ือท่ีดินแปลงดังกล่ำวคืนจำกบุคคลภำยนอกจ ำนวน 26.00  
ลำ้นบำท 

โดยทั้ง 4 คดี อยูร่ะหว่ำงขั้นตอนกำรตอบรับค ำร้องของกองบงัคบักำรปรำบปรำม 

34. กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2562 
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