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บริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิชื=อ บริษัท โฟคสั ดเีวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั=น จํากดั (มหาชน)) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที= 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทั=วไป 

บริษทั โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท์ แอนด์ คอนสตรัคชั9น จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์มื9อวนัที9 30 มีนาคม 2532 และได้

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ” เมื9อวนัที9 5 ตุลาคม 2547 

และเมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562  ไดเ้ปลี9ยนชื9อเป็น บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตัEงอยูที่9 25 อาคารอลัม่าลิงค ์ชัEน 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื9อวนัที9 17 กนัยายน 2562  บริษทัยา้ยที9ตัEงมาอยูที่9  900 อาคารตน้สน

ทาวเวอร์ ชัEน 6  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1 งบการเงินรวมนีE ไดจ้ดัทาํขึEนโดยรวมงบการเงินของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยที9บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทัEงทางตรงและทางออ้มซึ9 งจดัตัEงขึEนใน

ประเทศไทยดงัต่อไปนีE  
  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2562  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2561   

  อตัราร้อยละ  ทุนชาํระแลว้  อตัราร้อยละ  ทุนชาํระแลว้   

ชื'อบริษทั  ของการถือหุน้  (ลา้นบาท)  ของการถือหุน้  (ลา้นบาท)  ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทัยอ่ยที'ถือหุน้โดยบริษทั           

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  99.99  50.00             -          -  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ'ง จาํกดั  99.97  0.25             -             -  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

    ในระหว่างปี บริษทัไดล้งทุนในบริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั และบริษทั หัวหิน สกาย ลีฟวิ9ง 

จาํกดั โดยบริษทัมีอาํนาจควบคุม ดงันัEนบริษทัจึงรวมงบการเงินของบริษทัดงักล่าว ในงบการเงินรวม

ตัEงแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 
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2.2 สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ย ซึ9 งรวมอยูใ่นงบการเงินรวม คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ ดงันีE  

 

 อตัราร้อยละของยอด

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 

ซึ9 งรวมอยูใ่นงบแสดง

ฐานะการเงินรวม  

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 

2562 

 อตัราร้อยละของยอด

รายไดข้องบริษทัยอ่ย  

ซึ9 งรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม  

สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9  

31 ธนัวาคม 2562 

บริษทัยอ่ย    

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั 76.99%  0.05% 

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั 11.88%  0.00% 

 88.87%  0.05% 
 

 2.3 งบการเงินไดจ้ดัทาํขึEนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินที9แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ9 ง

ไดร้วมงบการเงินของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ โดย

ไดมี้การรวมส่วนไดเ้สียของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ไวจ้นถึงวนัที9 11 กรกฎาคม 2562 (วนัที9สิEนสุด

ในการร่วมคา้) ดงันีE  
  จดัตั%งขึ%น    สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

ชื9อบริษทั  ในประเทศ  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561 

การร่วมคา้         

บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั  ประเทศไทย  ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารจดัการ

ขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิต

พลงังานจากเชื%อเพลิงขยะ 

 -  60.00 

 
   เมื9อวนัที9 12 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ (“Joint Venture Agreement”) กบั

บริษทั เวก เอส.เอ.เอส. จาํกดั (“Wheig S.A.S.”) ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศฝรั9งเศส เพื9อ

ร่วมจดัตัEงและร่วมลงทุนในการร่วมคา้ในชื9อ “บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั” (“การร่วมคา้”) 

ซึ9 งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทย เมื9อวนัที9 5 ตุลาคม 2559   

 2.4 บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที9เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิ\ ไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที9เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั9งการกิจการที9

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนัEนได ้

 2.5 งบการเงินรวมจดัทาํขึEนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีที9เหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีที9คลา้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคา้งระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ย รายการระหวา่งกนัที9เป็นสาระสาํคญั ยอดเงินลงทุนของบริษทั

และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย ณ วนัสิEนปีไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนีEแลว้  

 2.7 บริษทัจดัทาํงบการเงินโดยรวมบริษทัยอ่ยดงักล่าวทัEงหมดในงบการเงินรวมตัEงแต่วนัที9ไดม้า (วนัที9มี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัที9บริษทัสิEนสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัEน 
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3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
งบการเงินนีE จดัทาํขึEนตามมาตรฐานการบญัชีที9กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ.2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึEนตามแบบ
กาํหนดรายการยอ่ที9ตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที9กาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนีE ไดจ้ดัทาํขึEนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื9นในนโยบายการ
บญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที9บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที=เริ=มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ9 ง
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที9มีรอบระยะเวลาบญัชีที9เริ9มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 2562  มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึEนเพื9อให้มี
เนืEอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเกี9ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีE ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที=จะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ9 งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที9มีรอบระยะเวลาบญัชีที9เริ9 มในหรือหลงัวนัที9 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึEนเพื9อใหมี้เนืEอหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี9ยวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซึ9งมีการเปลี9ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันีE  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื=องมือทางการเงนิ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื9องมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที9 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื9องมือทางการเงิน 
ฉบบัที9 9 เครื9องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที9 32  การแสดงรายการเครื9องมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที9 16 การป้องกนัความเสี9ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที9 19 การชาํระหนีE สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

  มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกี9ยวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เครื9องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี9ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื9องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที9คาดว่าจะเกิดขึEน และหลกัการเกี9ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี9ยง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื9องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านีE จะนาํมาแทนมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐานที9เกี9ยวขอ้งกบัเครื9องมือทางการเงินเมื9อมีผลบงัคบัใช ้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที= 16 เรื=อง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีE  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 17 เรื9อง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที9เกี9ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีE ได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีE สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที9มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนัEนมีมูลค่าตํ9า การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี9ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจาก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที9 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือ

สญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที9 17 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที9อาจมีต่องบ

การเงินในปีที9เริ9มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

5. นโยบายการบัญชีที=สําคญั 

5.1 รายได ้

  รายไดที้9รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9มหรือภาษีขายอื9น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

  บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเมื9องานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและ

มีการโอนความเสี9ยงและผลตอบแทนที9มีนยัสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้Eอ 

 

 รายไดต้ามสญัญาก่อสร้าง 

  รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจาํนวนเมื9อเริ9มแรกตามที9ตกลงไวใ้นสัญญาบวกจาํนวนที9

เกี9ยวขอ้งกบัการเปลี9ยนแปลงสัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการ

จ่ายเงินเพื9อจูงใจหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที9จะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง

น่าเชื9อถือ  เมื9อสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเชื9อถือ รายไดแ้ละตน้ทุน

ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามสดัส่วนของขัEนความสาํเร็จของงานก่อสร้าง 
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  ขัEนความสําเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอา้งอิงกบัการสํารวจงานที9ทาํ เมื9อไม่สามารถ

ประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ยา่งน่าเชื9อถือ รายไดค่้าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนค่า

ก่อสร้างที9เกิดขึEนและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที9จะไดรั้บตน้ทุนนัEนคืน  ผลขาดทุนที9คาดว่าจะ

เกิดขึEนจากงานก่อสร้างรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

  ส่วนงานที9แลว้เสร็จที9ยงัมิไดส่้งมอบ และยงัมิไดอ้อกใบแจง้หนีE เรียกเก็บจากลูกคา้แสดงเป็น

มูลค่างานที9เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 

 

 งานระหวา่งทาํ 

  งานระหวา่งทาํแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื9อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

 รายไดค่้าเช่า 

  รายไดค่้าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ9มแรกที9เกิดขึEนเป็นการเฉพาะเพื9อให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ9 งของค่าเช่า

ทัEงสิEนตามสญัญา ค่าเช่าที9อาจเกิดขึEนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ9งค่าเช่านัEนเกิดขึEน 

 

 ดอกเบีEยรับและรายไดอื้9น 

  ดอกเบีEยถือเป็นเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที9แทจ้ริง 

  รายไดอื้9นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 ค่าใชจ่้าย 

  ค่าใชจ่้ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สัEนที9มีสภาพคล่องสูง ซึ9 งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที9ไดม้า โดยไม่

รวมเงินฝากธนาคารที9ติดภาระหลกัประกนั 

 

5.3 ลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อื9น 

  ลูกหนีEการคา้และลูกหนีE อื9นแสดงในราคาตามใบแจง้หนีEหกัค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญ 

  บริษทับนัทึกค่าเผื9อหนีEสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที9อาจเกิดขึEนจากการเก็บ

เงินลูกหนีEไม่ได ้ซึ9 งโดยทั9วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายลูุกหนีE  

  การประมาณค่าเผื9อหนีE สงสัยจะสูญของลูกหนีE  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที9คาดวา่จะเกิดขึEนจากลูกหนีEแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงิน

ในอดีต อายุของหนีE ที9คงคา้งและภาวะเศรษฐกิจที9เป็นอยู่ในขณะนัEน เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการใช้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที9แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื9อหนีEสงสัยจะสูญ ดงันัEน การ

ปรับปรุงค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญอาจมีขึEนไดใ้นอนาคต 
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 5.4 ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์สดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที9จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ9ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการได้มาซึ9 งที9 ดิน การพัฒนาที9 ดิน และค่าใช้จ่ายที9

เกี9ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทัEงดอกเบีE ยจ่ายที9เกิดขึEนจากการกูย้ืมเพื9อการไดม้าซึ9 งการพฒันา

โครงการก่อนโครงการจะพฒันาแลว้เสร็จ 

  มูลค่าสุทธิที9จะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาที9จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัค่าใชจ่้าย

ที9จาํเป็นในการขายโดยประมาณ 

  บริษทับนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน 

  การคาํนวณหาตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทัEงหมด

ที9คาดวา่จะเกิดขึEน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที9เกิดขึEนจริงดว้ย) ตามเกณฑพื์Eนที9สาํหรับขาย 

  ตน้ทุนขายของโครงการจะประมาณการตน้ทุนทัEงหมดที9จะใชใ้นการพฒันาโครงการจนแลว้

เสร็จจากประมาณการในการประกอบธุรกิจ และมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวอยา่งสมํ9าเสมอ 

 

5.5 การร่วมการงาน 

  เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดย

ขึEนอยูก่บัสิทธิและภาระผูกพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย บริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของการ

ร่วมการงานที9มีและพิจารณาวา่เป็นการร่วมคา้ ซึ9 งบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้โดยใชว้ิธีส่วน

ไดเ้สีย  

  ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เมื9อเริ9มแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุนเพื9อรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปลี9ยนแปลงในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื9นของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสดัส่วนที9บริษทัมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทั

ในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของบริษทัในการร่วมคา้นัEน (ซึ9 งรวมถึงส่วนได้

เสียระยะยาวใด ๆ ซึ9 งโดยเนืEอหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ9 งของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัในการร่วมคา้

นัEน) บริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที9เกินกวา่ส่วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้นัEน นอกจากวา่

บริษทัมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื9อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 

  รายการกาํไรที9ยงัไม่ไดเ้กิดขึEนระหว่างบริษทักบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าที9บริษทัมีส่วนได้

เสียในการร่วมคา้นัEน รายการขาดทุนที9ยงัไม่ไดเ้กิดขึEนกจ็ะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการ

นัEนมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์9โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปลี9ยนนโยบายการบญัชี

เท่าที9จาํเป็น เพื9อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษทั 

 

5.6 บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

  บริษทัย่อยของการร่วมคา้เป็นกิจการที9อยู่ภายใต้การควบคุมของการร่วมคา้ การควบคุม

เกิดขึEนเมื9อการร่วมคา้เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี9ยวขอ้งกบักิจการนัEนและมี

ความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัEนทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ

การร่วมคา้  
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5.7 การรวมธุรกิจ 

  การร่วมคา้บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซืEอ เมื9อการควบคุมถูกโอนไปยงัการร่วม

คา้ ยกเวน้ในกรณีที9เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

  การควบคุมเกิดขึEนเมื9อการร่วมคา้เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี9ยวขอ้ง

กบักิจการนัEนและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัEนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน

ผลตอบแทนของการร่วมคา้ วนัที9ซืEอกิจการคือวนัที9อาํนาจในการควบคุมนัEนไดถู้กโอนไปยงัผูซื้Eอ 

การกาํหนดวนัที9ซืEอกิจการและการระบุเกี9ยวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ9งไปยงัอีกฝ่ายหนึ9ง

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี9ยวขอ้ง  

  ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที9ซืEอ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิ9งตอบแทนที9โอนให้ซึ9 ง

รวมถึงการรับรู้จาํนวนส่วนได้เสียที9ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซืE อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่า

ยุติธรรม) ของสินทรัพยที์9ระบุได้ที9ได้มาและหนีE สินที9 รับมาซึ9 งวดัมูลค่า ณ วนัที9ซืE อ หากมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยที์9ระบุไดที้9ไดม้าและหนีE สินที9รับมาสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของสิ9งตอบแทนที9

โอนให ้การร่วมคา้จะรับรู้ส่วนที9สูงกวา่นีE เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

  สิ9งตอบแทนที9โอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์9โอนไป  หนีE สินที9การร่วมคา้

ก่อขึEนเพื9อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที9ออกโดยการร่วมคา้ ทัEงนีE

สิ9งตอบแทนที9โอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหนีE สินที9อาจเกิดขึEน  

  หนีE สินที9อาจเกิดขึEนของบริษทัที9ถูกซืEอที9รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีE สินหากมีภาระ

ผกูพนัในปัจจุบนัซึ9งเกิดขึEนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื9อถือ 

  การร่วมคา้วดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที9ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที9

ไดม้าจากผูถู้กซืEอ 

  ตน้ทุนที9เกี9ยวขอ้งกบัการซืEอของการร่วมคา้ที9เกิดขึEนซึ9 งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที9

ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าที9ปรึกษาอื9น ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื9อเกิดขึEน 

  หากการบนัทึกบญัชีเมื9อเริ9มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสิEนรอบ

ระยะเวลารายงานที9การรวมธุรกิจเกิดขึEน การร่วมคา้ประมาณการมูลค่าของรายการซึ9 งขอ้มูลทาง

บญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื9อรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือ

หนีE สินเพิ9มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื9อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ9มเติมที9ไดรั้บ

เกี9ยวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มที9มีอยู ่ณ วนัที9ซืEอ ซึ9 งขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่า

ของจาํนวนต่าง ๆ ที9เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที9ซืEอ 

  การร่วมคา้แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื9อการดอ้ยค่า และจะทดสอบการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื9อใดกต็ามที9มีขอ้บ่งชีEของการดอ้ยค่าเกิดขึEน 

 



- 23 - 

 

 

5.8 อาคารและอุปกรณ์ 

  อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเสื9อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ และค่าเผื9อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ราคาทุนรับรู้เมื9อเริ9มแรกที9ไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอื9นๆ ที9เกี9ยวกบัการจดัหา

สินทรัพยเ์พื9อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที9จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทัEงตน้ทุนในการรืEอถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานที9ตัEงของสินทรัพยซึ์9งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  ค่าเสื9อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันีE  

 จาํนวนปี 

สิ9งปลูกสร้าง 5 

เครื9องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 10 

เครื9องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 -   5 

ยานพาหนะ 5 - 10 

  บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

  บริษทัคิดค่าเสื9อมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กนัเมื9อส่วนประกอบแต่ละส่วนนัEนมีตน้ทุนที9มีนยัสําคญัเมื9อเทียบกบัตน้ทุนทัEงหมดของสินทรัพย์

นัEน 

  ค่าเสื9อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเสื9อมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ระหวา่งติดตัEง 

  บริษทัตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื9อจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที9มีอายกุารใชง้านจาํกดั รับรู้เมื9อเริ9มแรกดว้ยราคาทุน ภายหลงัการรับรู้

รายการเริ9มแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื9อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี)  

  ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที9เกิดขึEนภายใน ประกอบดว้ย รายจ่ายที9เกี9ยวขอ้งโดยตรงทุก

รายการที9จาํเป็นในการสร้างสรรค ์ผลิต และจดัเตรียมสินทรัพย ์ เพื9อให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ไดต้ามประสงค ์  

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาที9คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันีE  
 

 จาํนวนปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3 - 10 
 
  บริษทัมีการทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

  ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที9ในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้

บ่งชีE เรื9องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที9มีขอ้บ่งชีEจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์9คาดวา่จะไดรั้บคืน  

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื9อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยที์9ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที9จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

 การคาํนวณมูลค่าที9คาดวา่จะไดรั้บคืน 

  มูลค่าที9คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรรมหักตน้ทุนในการขายหรือ

มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยแ์ล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมาณการจากกระแสเงินสดที9จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื9อให้สะทอ้นมูลค่าที9อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ9 งแปรไป

ตามเวลาและความเสี9ยงที9มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์9ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ

จากสินทรัพยอื์9นให้พิจารณามูลค่าที9คาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์9ก่อให้เกิดเงินสดที9

สินทรัพยน์ัEนมีความเกี9ยวขอ้งดว้ย 

 

 การกลบัรายการดอ้ยค่า 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการหากมีการเปลี9ยนแปลงประมาณการที9ใช้ในการ

คาํนวณมูลค่าที9คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื9อให้มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื9อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายเสมือน

หนึ9งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

5.11 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้9ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์9ตอ้งใชร้ะยะ

เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่

สินทรัพยน์ัE นจะอยู่ในสภาพพร้อมที9จะใช้ได้ตามที9 มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื9นถือเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดที9เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบีEย และตน้ทุนอื9นที9เกิดขึEนจากการ

กูย้มืนัEน 

  ดอกเบีEยซึ9 งเป็นส่วนหนึ9งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้

วธีิอตัราดอกเบีEยที9แทจ้ริง 

 

5.12 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

  รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สัญญาเช่า ประโยชน์ที9ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ9 งของค่าเช่า

ทัEงสิEนตามสญัญา ค่าเช่าที9อาจเกิดขึEนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในรอบบญัชีที9มีรายการดงักล่าว 
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5.13 สญัญาเช่าการเงิน 

  สัญญาเช่าสินทรัพยที์9ความเสี9ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยที์9เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที9ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มูลค่าใดจะตํ9ากว่าโดยจาํนวนเงินที9ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีE สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

เพื9อให้ได้อตัราดอกเบีE ยคงที9ต่อหนีE สินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีE สินระยะยาว ส่วนดอกเบีEยจ่ายจะบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์9ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื9อมราคา

ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์9เช่า หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ9ากวา่ 

 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัEน 

  บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที9

เกิดรายการ 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที9กาํหนดไว ้

  บริษทัดาํเนินการจดัตัEงกองทุนสาํรองเลีEยงชีพที9เป็นแผนจ่ายสมทบที9กาํหนดการจ่ายสมทบไว้

เป็นกองทุน โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนสํารองเลีE ยงชีพ

ดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากทัEงพนกังานและบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีEยงชีพ

และภาระหนีE สินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีที9เกี9ยวขอ้ง 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที9กาํหนดไว ้

  หนีE สินผลประโยชน์พนกังานส่วนที9เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที9พนกังานจะ

ไดรั้บจากการทาํงานให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึงปีที9เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเริ9มตน้ การประมาณการหนีE สินดงักล่าวคาํนวณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที9ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) 

  เมื9อมีการเปลี9ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี9ยนแปลง

ในผลประโยชน์ที9 เกี9ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาด

โครงการต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระ

ผลประโยชน์พนกังานเมื9อเกิดขึEน  
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  เมื9อขอ้สมมติที9ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลี9ยนแปลง 

บริษทัรับรู้ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที9เกิดขึEนทนัทีใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื9น 

 

5.15 ประมาณการหนีE สิน 

  ประมาณการหนีE สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื9อบริษทัมีภาระหนีE สินเกิดขึEนจาก

ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึ9 งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื9อชาํระภาระหนีE สินดงักล่าว โดยจาํนวน

ภาระหนีE สินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชื9อถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวมีจาํนวนที9

เป็นสาระสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที9จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื9อให้สะทอ้นมูลค่าที9อาจประเมินไดใ้นตลาด

ปัจจุบนัซึ9 งแปรไปตามเวลาและความเสี9ยงที9มีต่อหนีE สิน ซึ9 งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

หนีE สินที9สาํคญั มีดงันีE  

 

 ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 

  บริษทัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้าง

และนํามาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างที9ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง 

ค่าใชจ่้ายอื9น ๆ ที9ตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของ

การเปลี9ยนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอื9น ๆ บริษทัจะทาํการทบทวนประมาณการ

ตน้ทุนอยา่งสมํ9าเสมอ และทุกคราวที9ตน้ทุนที9เกิดขึEนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็น

สาระสาํคญั  

 

 ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการก่อสร้าง 

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที9คาดว่าจะเกิดขึEนจากโครงการ

ก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนที9คาดวา่จะเกิดขึEน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของ

การก่อสร้าง ตน้ทุนที9เกิดขึEนจริง ประกอบกบัการเปลี9ยนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และ

สภาวะการณ์ปัจจุบนั 

 

 ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ 

  บริษัทประมาณการหนีE สินที9 เกิดขึEนจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการ

ก่อสร้างล่าช้า ซึ9 งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและคาํนึงถึง

ระยะเวลาการทาํงานล่าช้าที9เกิดขึEน โดยบริษทัไดบ้นัทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงาน

ล่าชา้ไวใ้นงบการเงินแลว้ อยา่งไรกต็ามผลที9เกิดขึEนจริงอาจแตกต่างไปจากที9ไดมี้การประมาณการไว ้
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 การประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย 

  บริษทัประมาณการค่าซ่อมแซมหลงัการขาย โดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม

หลงัการขายที9เกิดขึEนจริงในอดีตและ/หรือ ขอ้มูลที9มีอยู่ในปัจจุบนัเกี9ยวกบังานซ่อมแซมประเภท

ต่างๆ 

 

 ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ขงานในช่วงรับประกนัผลงาน 

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกัน

ผลงานก่อสร้างแต่ละโครงการจากประมาณการตน้ทุนที9คาดว่าจะเกิดขึEน โดยพิจารณาจากความ

คืบหน้าของการก่อสร้าง ตน้ทุนที9เกิดขึEนจริง ประกอบกบัการเปลี9ยนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง 

ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

 

5.16 ภาษีเงินได ้

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีในส่วนที9เกี9ยวกบัรายการที9บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื9น 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที9คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือ

ขาดทุนประจาํปีที9ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที9ประกาศใชห้รือที9คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิEน

รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที9เกี9ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั9วคราวที9เกิดขึEนระหว่างมูลค่า

ตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีE สิน  

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที9คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั9วคราวเมื9อมี

การกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีที9ประกาศใชห้รือที9คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิEนรอบระยะเวลา

รายงาน 

  การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที9ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที9ตอ้งจ่ายเพิ9มขึEนและมี

ดอกเบีE ยที9ตอ้งชาํระบริษทัเชื9อว่าได้ตัE งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที9จะจ่ายใน

อนาคต ซึ9 งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและ

จากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีEอยูบ่นพืEนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจ

เกี9ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี9ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํให้บริษทัเปลี9ยนการ

ตดัสินใจโดยขึEนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที9มีอยู ่ การเปลี9ยนแปลงในภาษีเงินได้

คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีที9เกิดการเปลี9ยนแปลง 
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีE สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบได้

เมื9อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที9จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีE สินภาษี

เงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้Eประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับ

หน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันัEนกิจการมีความตัEงใจจะจ่าย

ชาํระหนีE สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตัEงใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ

จ่ายชาํระหนีE สินในเวลาเดียวกนั  

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื9อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื9อ

เสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั9วคราวดังกล่าว  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิEนรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าที9ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

5.17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

  มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที9จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที9จะจ่ายเพื9อ

โอนหนีE สินใหผู้อื้9นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที9เกิดขึEนในสภาพปกติระหวา่งผูซื้Eอและผูข้าย (ผู ้

ร่วมตลาด) ณ วนัที9วดัมูลค่า บริษทัใช้ราคาเสนอซืEอขายในตลาดที9มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีE สินซึ9 งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที9เกี9ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที9ไม่มีตลาดที9มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีE สินที9มี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซืEอขายในตลาดที9มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที9เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลที9สามารถสงัเกตไดที้9เกี9ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีE สินที9จะวดัมูลค่ายติุธรรมนัEนใหม้ากที9สุด 

  เนื9องจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีE

การคา้และลูกหนีE อื9น เงินลงทุนชั9วคราว และหนีE สินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีEการคา้และ

เจา้หนีE อื9น ซึ9 งมีการให้สินเชื9อระยะสัEน จึงทาํให้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีE สินทางการเงิน

ดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ลาํดบัชัEนของมูลค่ายติุธรรมที9ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีE สิน 

               ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที9นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันีE  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซืEอขายของสินทรัพยห์รือหนีE สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที9มี

สภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื9นที9สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีE สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

ทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที9ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี9ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที9

บริษทัประมาณขึEน  

  ทุกวนัสิEนรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชัEนของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีE สินที9ถืออยู ่ณ วนัสิEนรอบระยะเวลารายงานที9มี

การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึEนประจาํ 
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5.18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัEนพืEนฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัEนพืEนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้น

ถวัเฉลี9ยถ่วงนํEาหนกัของจาํนวนหุน้สามญัที9ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปี 
 

5.19 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผูถื้อหุ้น

สามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี9ยถ่วงนํE าหนกัที9ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งปีบวกดว้ย

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี9ยถ่วงนํE าหนกัที9บริษทัอาจตอ้งออกเพื9อแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ

ลดทัEงสิEนใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บสิ9งตอบแทนใด ๆ ทัEงสิEน และสมมติวา่ผูถื้อจะแปลงหุน้สามญั

เทียบเท่าปรับลดเป็นหุน้สามญั เมื9อราคาตามสิทธิตํ9ากวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั  
 

6. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที=เกี=ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที9มีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ

ถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

 นอกจากนีE บุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที9มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ9 งทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัที9มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

 ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการธุรกิจที9สาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซึ9 งไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงิน

รวม) และบริษทัที9เกี9ยวขอ้งกัน (เกี9ยวขอ้งกันโดยมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน) รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงื9อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาที9ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการ

ที9เกี9ยวขอ้งกนัเหล่านัEน ซึ9 งเป็นไปตามปกติธุรกิจ  

 รายละเอียดลกัษณะความสมัพนัธ์ที9บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันีE  

ชื#อบริษทั/บุคคล  

ประเทศ/

สญัชาติ  ความสมัพนัธ์  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ#ง จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ย  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั#น จาํกดั  ไทย  การร่วมคา้  บริษทัมีการควบคุมร่วม 

บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั  ไทย  บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้  การร่วมคา้มีอาํนาจควบคุม 

         และถือหุน้โดยการร่วมคา้ 

บริษทั ดาตา้ อิน โมชั#น จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั วานา นาวา จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั พราว รีสอร์ท ภูเกต็ จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั พราวด ์ฮอสพิทอลิตีQ  จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั หวัหิน ชอปปิQ ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั  ไทย  บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั  กรรมการร่วมกนั 

นายอนุชา  สิหนาทกถากลุ  ไทย  กรรมการ  กรรมการ 
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  หลกัเกณฑใ์นการเรียกเกบ็รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าก่อสร้าง ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดบ้ริการอื9น ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีEยรับ  MLR - 0.5 ถึง MLR+1 

ดอกเบีEยจ่าย MOR 

ซืEออุปกรณ์ ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ซืEอสินคา้ ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ซืEอที9ดิน ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

เช่าที9ดิน ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอื9นๆ ตามที9ตกลงร่วมกนั 

 

6.1 รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

มีดงันีE  
 บาท   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2562  2561  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการกบับริษทัย่อย:        

รายไดค่้าบริหารจดัการ        

     บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                                        -  8,436,565                                 -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี%ยรับ        

     บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                                        -  22,061,142                       -  อตัราดอกเบี%ย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ  6.10  ต่อปี 

     บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  3,990,007                        -  อตัราดอกเบี%ย MLR - 0.5 ต่อปี 

       ร้อยละ 6.10 ต่อปี 

รายการกบัการร่วมค้า :        

ดอกเบี%ยรับ        

      บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั 1,010,676  1,010,676  150,892  อตัราดอกเบี%ย MLR+1 ต่อปี 

       ร้อยละ 7.25 ต่อปี 

รายการกบักจิการที2เกี2ยวข้องกนั:         

  รายไดค่้าก่อสร้าง        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั 1,154,174  1,154,174  46,457,394  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าบริหารจดัการ        

        บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั 1,000,000  1,000,000  4,200,000  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

รายไดบ้ริการอื9น        

       บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั  -  -  157,295  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ซื%อที9ดิน        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 1,125,000,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

 บริษทั วานา นาวา จาํกดั 200,000,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 
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 บาท   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2562  2562  2561  นโยบายการกาํหนดราคา 

ซื%ออุปกรณ์        

      บริษทั ดาตา้ อิน โมชั9น จาํกดั 115,500  115,500                          -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

      บริษทั พราวด ์ฮอสพิทอลิตี%  จาํกดั 22,700  22,700  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ซื%อสินคา้        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 14,289  -  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

เช่าที9ดิน        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 1,050,000  -  -  ตามสญัญาที9ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอื9นๆ        

      บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั 209,561  49,211                          -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

      บริษทั วานา นาวา จาํกดั 187,030  10,055  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

      บริษทั พราว รีสอร์ท ภูเกต็ จาํกดั 5,000  5,000  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

      บริษทั หวัหิน ชอปปิ% ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 21,400  -  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

รายการกบับุคคลที2เกี2ยวข้องกนั:         

รายไดบ้ริการอื9น        

      กรรมการ 112,150  112,150  -  ตามที9ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี%ยจ่าย        

      กรรมการ 1,462,214  1,462,214  351,065  อตัราดอกเบี%ย MOR ต่อปี 

       ร้อยละ 7.12 ต่อปี 
 

6.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี;การค้าและลูกหนี;อื2น       

ลูกหนี;การค้า       

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้       

      บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั -  -  24,442,224 

ลูกหนี;อื2น      

บริษทัยอ่ย:      

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -    9,130,032  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  9,624  - 

ดอกเบี;ยค้างรับ -       

บริษทัยอ่ย:        

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  21,045,196  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  3,990,007  - 

การร่วมคา้        

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั   -  -  150,892 

 รวมลูกหนี%การคา้และลูกหนี% อื9น               -  34,174,859  24,593,116 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั;นแก่กจิการที2เกี2ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย:      

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  4,110,000  - 

การร่วมคา้      

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั -  -  17,630,531 

                -  4,110,000  17,630,531 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที2เกี2ยวข้องกนั      

บริษทัยอ่ย:      

 บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั -  541,500,000  - 

      บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ9ง จาํกดั -  100,000,000  - 

                 -  641,500,000  - 

ลูกหนี;เงนิประกนัผลงาน        

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้        

 บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั   -  -  1,333,835 

                  -                  -  1,333,835 

เจ้าหนี;การค้าและเจ้าหนี;อื2น        

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั:         

 บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั   1,104,728 - -  - 

      บริษทั หวัหิน ชอปปิ% ง คอมเพลก็ซ์ จาํกดั   21,400  -  - 

   1,126,128                      -  - 

เงนิกู้ยืมระยะสั;นจากบุคคลที2เกี2ยวข้องกนั        

บุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 กรรมการ   - - -  29,900,000 

                      -                     -  29,900,000 

เงนิกู้ยืมระยะสั;นจากกจิการที2เกี2ยวข้องกนั        

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 บริษทั พราว รีสอร์ท หวัหิน จาํกดั   25,000,000                      -  - 

      บริษทั วานา นาวา จาํกดั   25,000,000                      -  - 

   50,000,000  -  - 

ดอกเบี;ยค้างจ่าย        

บริษทัที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

      บริษทั วานา นาวา จาํกดั   174,658                   -                 - 

บุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั:        

 กรรมการ                         -                      -  351,065 

   174,658  -  351,065 
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 6.3  เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึE นและลดลงของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที9 เกี9ยวข้องกัน สําหรับปีสิEนสุดวนัที9  31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที' 31   ใหกู้เ้พิ'ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที' 31  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีLย 

 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งปี  ระหวา่งปี  ธนัวาคม 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั1นแก่กจิการที8เกี8ยวข้องกนั            

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)  -  เมื'อทวงถาม  MLR +1 ต่อปี 

 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)  -     

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที' 31   ใหกู้เ้พิ'ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที' 31  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีLย 

 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งปี  ระหวา่งปี  ธนัวาคม 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั1นแก่กจิการที8เกี8ยวข้องกนั            

       บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั                 -  24,493,568    (24,493,568)                        -  เมื'อทวงถาม  MLR-0.5 ต่อปี 

 บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ'ง จาํกดั                 -  4,110,000                  -  4,110,000  เมื'อทวงถาม  MLR-0.5 ต่อปี 

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั'น จาํกดั 17,630,531  11,100,000  (28,730,531)                  -  เมื'อทวงถาม  MLR +1 ต่อปี 

 17,630,531  39,703,568  (53,224,099)  4,110,000     

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที' 31   ใหกู้เ้พิ'ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที' 31  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีLย 

 ธนัวาคม 2560  ระหวา่งปี  ระหวา่งปี  ธนัวาคม 2561    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั1นแก่กจิการที8เกี8ยวข้องกนั            

 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั'น จาํกดั                 -  17,630,531                    -  17,630,531  เมื'อทวงถาม  MLR +1 ต่อปี 

                 -  17,630,531                    -  17,630,531     

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที' 31   ใหกู้เ้พิ'ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที' 31  วนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีLย 

 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งปี  ระหวา่งปี  ธนัวาคม 2562    ร้อยละต่อปี 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที8เกี8ยวข้องกนั            

       บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั              -  550,000,000            (8,500,000)  541,500,000  31 ธ.ค. 65  MLR - 0.5 ต่อปี  

 บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ'ง จาํกดั -  100,000,000  -  100,000,000  31 ธ.ค. 66  MLR - 0.5 ต่อปี  

                 -  650,000,000      (8,500,000)  641,500,000     
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6.4 เงินกูย้มืระยะสัEนจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัEนจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา 29,900,000  29,900,000         - 

เพิ9มขึEน 11,100,000  11,100,000  29,900,000 

ลดลง      (41,000,000)       (41,000,000)            - 

ยอดคงเหลือ                    -                     -  29,900,000 

  

  บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสัEนจากกรรมการ โดยการออกตัaวสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื9อทวงถาม 

อตัราดอกเบีEย MOR ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั  

  ในระหวา่งปีมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวแลว้ทัEงจาํนวน 

  

6.5 เงินกูย้มืระยะสัEนจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสัEนจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา        -         -         - 

เพิ9มขึEน 50,000,000         -         - 

ลดลง -         -            - 

ยอดคงเหลือ 50,000,000         -         - 

  

  บริษทัยอ่ยแห่งหนึ9งมีเงินกูย้มืระยะสัEนจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั  โดยการออกตัaวสญัญาใชเ้งิน

ชนิดจ่ายคืนเมื9อทวงถาม อตัราดอกเบีEยร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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6.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562   2562   2561 

          ผลประโยชน์ระยะสัEน 17,204,075  17,204,075  10,808,415 

          ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 608,544  608,544  369,166 

                รวม 17,812,619  17,812,619  11,177,581 

 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 129,159  93,789  122,159 

เงินฝากธนาคาร 101,769,067  567,995  7,188,492 

รวม 101,898,226  661,784  7,310,651 

  

8. ลูกหนีQการค้าและลูกหนีQอื=น 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีEการคา้      

 กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั -  -  13,742,224 

 กิจการอื9น -  -  6,327,964 

 ตัaวเงินรับ -  -  8,179,000 

รวมลูกหนีEการคา้ -  -  28,249,188 

ลูกหนีE อื9น      

 กิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั -  34,174,859  10,850,892 

 กิจการอื9น 502,985  335,673  312,204 

รวมลูกหนีE อื9น 502,985  34,510,532  11,163,096 

รวม 502,985  34,510,532  39,412,284 
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 ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญมีรายการเคลื9อนไหวดงันีE   

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562  2561 

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญตน้ปี -  -  (886,557) 

บวก ตัEงเพิ9มระหวา่งปี -  -  - 

หกั โอนกลบัระหวา่งปี -  -       886,557 

ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญปลายปี -  -                      - 

 
  ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื9อหนีE สงสัยจะสูญลดลงเนื9องจากไดรั้บชาํระเงิน 466,645 บาท 
 และโอนกลบัรายการ 419,912 บาท 

 

 การวิเคราะห์อายขุองลูกหนีEการคา้ มีดงันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -  -  28,249,188 

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน -  -  - 

รวม -  -  28,249,188 

 

9. ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

ที9ดิน 1,390,407,297  62,532,192  74,962,218 

ค่าก่อสร้าง 112,145,272  73,135,783  84,183,942 

ตน้ทุนของแถม 7,327,065  7,327,065  9,428,922 

ดอกเบีEยและค่าใชจ่้ายทางการเงินที9 

   บนัทึกเป็นตน้ทุน 28,503,779  3,960,695  4,747,994 

รวม 1,538,383,413  146,955,735  173,323,076 
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 ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 146.95 ลา้นบาท และ 173.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นหอ้งชุดพร้อมขายทัEงหมด 

 เมื9อวนัที9 14 พฤษภาคม 2562 บริษทัยอ่ย 2 แห่ง ไดซื้Eอที9ดินเพื9อพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 12 ไร่ 3 

งาน 58.3 ตารางวา เป็นจาํนวนเงิน 1,325 ลา้นบาท 

 บริษทัและบริษทัย่อยได้จดจาํนองที9ดินพร้อมสิ9 งปลูกสร้าง เพื9อใช้เป็นหลกัประกันกับสถาบัน

การเงิน (ดูหมายเหตุ 18 และ 21)  

 บริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 24.54  ลา้น

บาท เขา้เป็นตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 

 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื=น 

 บญัชีนีE  ประกอบดว้ย 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

ค่าสินคา้และบริการจ่ายล่วงหนา้ 5,524,352  463,303  1,443,390 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,312,809  3,186,828  3,030,217 

ค่าบริหารงานขายจ่ายล่วงหนา้ 23,776,338  -                - 

อื9น ๆ 3,879,010  3,835,548  987,240 

รวม 42,492,509  7,485,679  5,460,847 

 

11. เงนิฝากสถาบันการเงนิติดภาระหลกัประกนั 

 เงินฝากประจาํที9มีอยู่กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศในงบการเงิน ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 จาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 7.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื9อ

จากสถาบนัการเงิน  (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย เงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปนีE  
     บาท 

  ลา้นบาท  อตัราร้อยละของการถือหุน้  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื'อบริษทั  ทุนชาํระแลว้    วธีิราคาทุน  

  ณ วนัที' 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที' 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที' 31

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที' 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที' 31

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที' 31 

ธนัวาคม 2561 

             

บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั  50.00            -  99.99  -  49,999,700            - 

บริษทั หวัหิน สกาย ลีฟวิ'ง จาํกดั  0.25            -  99.97  -  249,925            - 

   รวม           50,249,625            - 

 

 เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 ที9ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซืEอที9ดินเปล่า

รวม 2 แปลงจากบริษทั พราว รีสอร์ท หัวหิน จาํกดั และบริษทั วานา นาวา จาํกดั โดยให้บริษทัยอ่ยที9จดัตัEง

ใหม่ 2 บริษทั ซืEอที9ดินดงักล่าว และเมื9อวนัที9 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตัEงบริษทัแลว้เสร็จ 

  เมื9อวนัที9 28 พฤศจิกายน 2562 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัE งที9 3/2562 ของบริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 

จาํกดั ไดอ้นุมติัใหเ้พิ9มทุนหุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที9ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน 26,000,000 บาท เรียกชาํระเต็มมูลค่าหุ้น และเรียกชาํระค่าหุ้นเดิมที9ยงัขาดอยู่ให้เต็มมูลค่าดว้ย 

บริษทั หัวหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุนหุ้นสามญั จาํนวนดงักล่าวแลว้ และไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนเพิ9มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื9อวนัที9 3 ธนัวาคม 2562 

   เมื9อวนัที9 2 ธนัวาคม 2562 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัE งที9 4/2562 ของบริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั 

ไดอ้นุมติัให้เพิ9มทุนหุ้นสามญัอีกจาํนวน 240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที9ตราไวหุ้้นละ 100 บาท รวมเป็นทุนจด

ทะเบียน 50,000,000 บาท และเรียกชาํระเตม็มูลค่าหุน้  บริษทั หวัหิน อลัฟ่า 71  จาํกดั ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุน

หุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าวแลว้ และได้ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ9มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์เมื9อวนัที9 4 ธนัวาคม 2562 

 

13. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
      

 

  

บาท     

 

 

สดัส่วนเงินลงทุน 

 

บาท  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       (ร้อยละ)  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

บริษทั 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 

จดัตัDงขึDนใน

ประเทศ 

 

ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2562 

 

ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2561 

 

ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2562 

 

ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2561 

 

ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัทีJ 31 

ธนัวาคม 2561 

 

ณ วนัทีJ 31  

ธนัวาคม 2562 

 

 

ณ วนัทีJ 31  

ธนัวาคม 2561 

บริษทั โฟคสั เวก  

 

ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหาร 

 

 ประเทศไทย  

 

- 

 

60.00 

 

- 

 

85,000,000 

 

-  51,000,000 

 

-  28,783,621 

คอร์ปอเรชัJน จาํกดั 

 

จดัการขยะแบบบูรณาการ

และธุรกิจผลิตพลงังานจาก

เชืDอเพลิงขยะ 
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 เมื9อวนัที9 12 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาการร่วมคา้ (“Joint Venture Agreement”) กบับริษทั 

เวก เอส.เอ.เอส. จาํกดั (“Wheig S.A.S.”) ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศฝรั9งเศส เพื9อร่วมจดัตัEงและ

ร่วมลงทุนในการร่วมคา้ในชื9อ “บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั” (“การร่วมคา้”) ซึ9 งจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทย เมื9อวนัที9 5 ตุลาคม 2559 โดยประกอบธุรกิจร่วมลงทุนในธุรกิจบริหาร

จดัการขยะแบบบูรณาการและธุรกิจผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะซึ9 งการร่วมคา้มีทุนจดทะเบียนจาํนวน

เงิน 15 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัจะร่วม

ลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของการ

ร่วมคา้ดงักล่าว คิดเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท ซึ9 งบริษทัไดช้าํระค่าหุ้นในการร่วมคา้ดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

และมีการควบคุมร่วมกนักบั Wheig S.A.S.ในการร่วมคา้นัEน โดยการตดัสินใจใด ๆ ในกิจกรรมของการ

ร่วมคา้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากบริษทัและ Wheig S.A.S. ต่อมาวนัที9 15 สิงหาคม 

2560 Wheig S.A.S. ไดโ้อนหุน้และสิทธิและภาระผกูพนัตามสัญญาการร่วมคา้ทัEงหมดใหบ้ริษทั เวก เอเชีย 

จาํกดั (“Wheig Asia ”) ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ที9ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 กนัยายน 2560 มีมติอนุมติัใหเ้พิ9มทุนจดทะเบียน

ของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํนวน 

3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนในการร่วมคา้เพิ9ม จาํนวน 2.10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น

ละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม ซึ9 งบริษทัได้

ชาํระเงินเพิ9มทุนแลว้ทัEงจาํนวน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื9อนาํไปซืEอที9ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั 

โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้”) ทัEงนีE การร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวง

พาณิชยเ์มื9อวนัที9 8 กนัยายน 2560  

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัให้เพิ9มทุนจด

ทะเบียนของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท เป็น 85 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 

จาํนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัไดล้งทุนในการร่วมคา้เพิ9ม จาํนวน 2.10 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม ซึ9 ง

การร่วมคา้ไดเ้รียกให้บริษทัชาํระเงินเพิ9มทุนแลว้จาํนวน 5.25 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื9อก่อสร้าง

โรงงานจดัการขยะและผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะในบริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของ

การร่วมคา้”) ทัEงนีEการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื9อวนัที9 9 พฤศจิกายน 2560 

 ในปี 2561 บริษทัร่วมคา้ไดเ้รียกใหบ้ริษทัชาํระเงินเพิ9มทุนอีกจาํนวนเงิน 15.75 ลา้นบาท 
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 การเพิ9มขึE นและลดลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีสิEนสุดวนัที9  31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ยอดยกมาตน้ปี 28,783,621  24,369,931 

ลงทุนเพิ9ม -  15,750,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,436,392)  (11,336,310) 

จาํหน่ายเงินลงทุน (23,347,229)  - 

ยอดคงเหลือยกไป -  28,783,621 

 

  ขอ้มูลทางการเงินที9มีนยัสาํคญัในงบการเงินรวมของการร่วมคา้ 

 สรุปรายการฐานะการเงินรวม ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

    บาท 

    2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน                   -   10,823,840 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                   -   123,845,800 

หนีE สินหมุนเวยีน   -   (75,476,663) 

หนีE สินไม่หมุนเวยีน                  -    (5,588,682) 

            -   53,604,295  

บวก ปรับปรุงกาํไรขาดทุนระหวา่งกนั                 -  (5,631,560) 

สินทรัพยสุ์ทธิ                  -  47,972,735 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                 -  60 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้                   -  28,783,621 

 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

    บาท 

    2562  2561 

รายได ้                  -   506,094 

ขาดทุนสาํหรับปี                 -   (13,262,289) 
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 ตามที9ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบใหอ้นุมติัการขายหุน้ทัEงหมดที9

บริษัทถืออยู่ใน บริษัท โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกัด “(โฟคสั เวก)” ให้แก่นายอนุชา สิหนาทกถากุล 

กรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที9นายอนุชาเป็นผูก้าํหนด อนัเป็นผลให ้โฟคสั เวก สิEนสภาพ

ในการเป็นบริษทัการร่วมคา้ของบริษทั การจาํหน่ายเงินลงทุนทัEงหมดของบริษทัในโฟคสั เวก ในราคารวม 

34.60 ลา้นบาท และนายอนุชา สิหนาทกถากุล กรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที9นายอนุชา

เป็นผูก้าํหนดจะเป็นผูจ่้ายชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานของบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 9.16 ลา้นบาท ทัEงนีE ให้

ถือเป็นส่วนหนึ9งของการซืEอหุน้บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั  รวมเป็นจาํนวนเงินทัEงหมด 43.76 ลา้น

บาท บริษทัไดท้าํรายการขายบริษทัการร่วมคา้ในวนัที9 11 กรกฎาคม 2562  

 ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัไดรั้บชาํระเงินจากการจาํหน่ายเงินลงทุนแลว้ทัEงหมด และไดรั้บรู้เป็น

กาํไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 20.41 ลา้นบาท แสดงอยู่ภายใตบ้ญัชีรายได้อื9นในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

 

  การซืEอธุรกิจของการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ในงบการเงินของการร่วมคา้ ณ 

วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
    สดัส่วนเงินลงทุน   บาท 

    (ร้อยละ)   ทุนชาํระแลว้   ราคาทุน 

บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้   ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั   -   100   -  81,000,000        -   76,000,000 

 

 เมื9อวนัที9 18 ตุลาคม 2559 บริษทั โฟคสั เวก คอร์ปอเรชั9น จาํกดั (“การร่วมคา้”) ไดท้าํสญัญาการโอน

หุ้น (“Share Transfer Agreement”) กบัผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั วีก (ไทยแลนด)์ จาํกดั เพื9อเขา้ซืEอหุ้นสามญั

ของบริษทั วีก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ซึ9 งเป็นนิติบุคคลที9จดัตัEงขึEนในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนเปลี9ยนชื9อ

เป็น บริษทั โฟคสั เวก บางนา จาํกดั (“บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้”) โดยประกอบธุรกิจเกี9ยวกบัการบริหาร

จดัการขยะและธุรกิจผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะ ซึ9 งมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 การร่วมคา้ไดเ้ขา้ซืEอหุน้สามญัในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ย

ของการร่วมคา้ดงักล่าว คิดเป็นจาํนวนหุน้ 49,998 หุน้ โดยมีตน้ทุนการซืEอหุน้มีมูลค่ารวม 1 บาท 

 เมื9อวนัที9 19 ตุลาคม 2559 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาการร่วมคา้ (“Amendment to the Joint 

Venture Agreement”) กบั Wheig S.A.S. เพื9อตกลงชาํระค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงานสําหรับการดาํเนินธุรกิจ

บริหารจดัการขยะในบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เป็นจาํนวนเงินรวม 40.80 ลา้นบาท ใหแ้ก่ Wheig S.A.S. ดงันีE  

1. การร่วมคา้จะจดัหาเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ 

2. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 8.16 ลา้นบาท ภายหลงัการชาํระค่าหุน้และจดัตัEงการร่วมคา้ และ 
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3. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 5.44 ลา้นบาท เมื9อการทดสอบการทาํงานทัEงระบบของเครื9องจกัรและอุปกรณ์

ทัEงหมดของโครงการแรกบรรลุผลสาํเร็จ 

 ต่อมาเมื9อวนัที9 12 ตุลาคม 2561 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงเพิ9มเติมแกไ้ขสัญญาการร่วมคา้ดงักล่าว กบัผู ้

ร่วมลงทุน เพื9อตกลงชาํระค่าใชจ่้ายก่อนการดาํเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนเงิน 13.60 ลา้น

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 5.44 ลา้นบาทใหแ้ก่ Wheig S.A.S. ดงันีE  

1. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสดัส่วนร้อยละ 30 ของจาํนวนเงิน 5.44 ลา้นบาท คิดเป็น

จาํนวนเงิน 1.64 ลา้นบาท เมื9อไดรั้บวงเงินสินเชื9อจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินกูที้9เชื9อถือได้

ร่วมกบัมีการก่อสร้างสายการผลิตประเภทปุ๋ยชีวภาพของโครงการแรกบรรลุผลสาํเร็จ และ 

2. บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จะชาํระเงินในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจาํนวนเงิน 5.44 ลา้นบาท คิด

เป็นจาํนวนเงิน 3.80 ลา้นบาท เมื9อการทดสอบการทาํงานทัEงระบบของเครื9องจกัรและอุปกรณ์

ทัEงหมดของโครงการแรกบรรลุผลสาํเร็จ  

 เมื9อวนัที9 15 พฤศจิกายน 2560 บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ไดท้าํสัญญาซืEอขายที9ดินมูลค่า 30 ลา้นบาท 

เพื9อก่อสร้างโรงงานจดัการขยะและผลิตพลงังานจากเชืEอเพลิงขยะ และไดจ่้ายชาํระเงินแลว้ทัEงจาํนวน 

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 18 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัให้

เพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท เป็น 37 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดเ้รียกให้การ

ร่วมคา้ชาํระเงินเพิ9มทุนจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท ซึ9 งการร่วมคา้ไดล้งทุนในจาํนวนดงักล่าว โดยสัดส่วนการ

ลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุนหุ้นสามญัจาํนวน

ดงักล่าวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื9อวนัที9 15 กนัยายน 2560 

 ที9ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ เมื9อวนัที9 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัให้

เพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยของการร่วมคา้จากเดิมจาํนวนเงิน 37 ลา้นบาท เป็น 81 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัย่อยของการร่วมคา้ไดเ้รียกให้การ

ร่วมคา้ชาํระเงินเพิ9มทุนเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท ซึ9 งการร่วมคา้ไดล้งทุนในจาํนวนดงักล่าว โดยสัดส่วน

การลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม บริษทัยอ่ยของการร่วมคา้ไดรั้บชาํระเงินเพิ9มทุนหุ้นสามญัจาํนวน

ดงักล่าวแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ9มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื9อวนัที9 13 พฤศจิกายน 2560 

 ในปี 2561 การร่วมคา้ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ9มทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท ซึ9 งสัดส่วน

ยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 
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การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อยของการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน สําหรับปีสิEนสุด

วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  

  บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561 

ยอดยกมาตน้ปี   76,000,000  43,000,000 

ลงทุนเพิ9ม   -  33,000,000 

จาํหน่ายเงินลงทุน   (76,000,000)            - 

ยอดคงเหลือยกไป                     -  76,000,000 

 

14. อาคารและอุปกรณ์  

 บญัชีนีEประกอบดว้ย 

  บาท 

      งบการเงินรวม         
เครื9องจกัรและ 

 
เครื9องตกแต่งและ 

    

  
สิ9งปลูกสร้าง 

 
อุปกรณ์ 

 
อุปกรณ์สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ราคาทุน 
          

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
 

619,952   68,637,563  13,599,523  7,332,453  90,189,491 

เพิ9มขึ%น 
 

-     5,820  6,645,326  3,089,000  9,740,146 

จาํหน่าย 
 

(619,952)   (66,243,383)  (13,599,523)  (7,332,453)  (87,795,311) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 
 

           -  2,400,000  6,645,326  3,089,000  12,134,326 

ค่าเสื2อมราคาสะสม 
          

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
 

439,854 
 

64,058,966 
 

13,306,753 
 

6,199,359 
 

84,004,932 

ค่าเสื9อมราคา 
 

82,547  313,833  343,583  188,318  928,281 

จาํหน่าย 
 

(522,401)  (61,972,800)  (13,436,932)  (6,260,732)  (82,192,865) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 
 

               -  2,399,999  213,404          126,945  2,740,348 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  180,098  4,578,597  292,770  1,133,094  6,184,559 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562               -  1  6,431,922  2,962,055  9,393,978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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เครื9องจกัรและ 

 
เครื9องตกแต่งและ 

    

  
สิ9งปลูกสร้าง 

 
อุปกรณ์ 

 
อุปกรณ์สาํนกังาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ราคาทุน 
          

ณ วนัที9 1 มกราคม 2561 
 

619,952  
 

71,836,110 
 

13,553,326 
 

9,571,453 
 

95,580,841 

เพิ9มขึ%น 
 

-    
 

5,785 
 

60,000 
 

- 
 

65,785 

จาํหน่าย 
 

-    
 

(3,204,332) 
 

(13,803) 
 

(2,239,000) 
 

(5,457,135) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
 

619,952   68,637,563  13,599,523  7,332,453  90,189,491 

เพิ9มขึ%น 
 

-       5,820  5,644,343  3,089,000  8,739,163 

จาํหน่าย 
 

(619,952)   (66,243,383)  (13,599,523)  (7,332,453)  (87,795,311) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 
 

           -  2,400,000  5,644,343  3,089,000  11,133,343 

ค่าเสื2อมราคาสะสม 
          

ณ วนัที9 1 มกราคม 2561 
 

315,863  
 

65,840,795  
 

12,763,796  
 

8,161,232  
 

87,081,686  

ค่าเสื9อมราคา 
 

123,991  1,411,737  549,702  148,125  2,233,555 

จาํหน่าย 
 

-  (3,193,566)  (6,745)  (2,109,998)  (5,310,309) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561 
 

439,854 
 

64,058,966 
 

13,306,753 
 

6,199,359 
 

84,004,932 

ค่าเสื9อมราคา 
 

82,547  313,833  341,339  188,318  926,037 

จาํหน่าย 
 

(522,401)  (61,972,800)  (13,436,932)  (6,260,732)  (82,192,865) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 
 

               -  2,399,999  211,160    126,945  2,738,104 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี           

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  180,098  4,578,597  292,770  1,133,094  6,184,559 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562               -  1  5,433,183  2,962,055  8,395,239 

   
   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2562  2561 

ค่าเสื4อมราคาสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม       

   แสดงไวใ้น        
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ                  -                   -  6,556 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   928,281  926,037  2,226,999 
   รวม   928,281  926,037  2,233,555 
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  บาท 

  

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ราคาทุน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์   
ณ วนัที9 1 มกราคม 2561  4,402,350 

เพิ9มขึEน  -    

จาํหน่าย  -    

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  4,402,350  

เพิ9มขึEน   2,450,890    

จาํหน่าย   (1,747,350) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562   5,105,890 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

 

ณ วนัที9 1 มกราคม 2561  1,710,187 

ค่าตดัจาํหน่าย  450,009 

จาํหน่าย  -    

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  2,160,196  

ค่าตดัจาํหน่าย   362,920 

จาํหน่าย   (1,095,700) 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562   1,427,416 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2561  2,242,154 

ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562   3,678,474 

 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จาํนวนเงิน 0.36 ลา้นบาท และ 0.45 

ลา้นบาท แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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16. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 การเปลี9ยนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สําหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีรายละเอียดดงันีE   
  บาท 

 งบการเงินรวม 

  ยอดตามบญัชี   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2562 

      เบด็เสร็จอื9น   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:         

ค่าเผื9อหนี%สงสยัจะสูญ 1,596,929   -  -  1,596,929 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 826,650   (137,072)  -  689,578 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,869,564   (87,229)  (1,638,360)  143,975 

ผลขาดทุนทางภาษี 7,104,066   1,738,166  -  8,842,232 

    รวม 11,397,209   1,513,865  (1,638,360)  11,272,714 

 

  บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 2561   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2562 

      เบด็เสร็จอื9น   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:            

ค่าเผื9อหนี%สงสยัจะสูญ 1,596,929   -  -  1,596,929 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 826,650   (137,072)  -  689,578 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,869,564   (87,229)  (1,638,360)  143,975 

ผลขาดทุนทางภาษี 7,104,066   1,738,166  -  8,842,232 

    รวม 11,397,209   1,513,865  (1,638,360)  11,272,714 

 

  บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  ยอดตามบญัชี   รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี   ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 2560   ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน   ณ 31 ธ.ค. 2561 

      เบด็เสร็จอื9น   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            

ค่าเผื9อหนี%สงสยัจะสูญ 1,774,240    (177,311)  -   1,596,929 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 869,793    (43,143)  -   826,650 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,869,564    -  -   1,869,564 

ผลขาดทุนทางภาษี 10,066,074    (2,962,008)  -   7,104,066 

    รวม 14,579,671    (3,182,462)  -   11,397,209 
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 ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีของปี 2561 ที9ยงัไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 19.93 ลา้นบาท ซึ9 งบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื9องจากยงัมีความไม่

แน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื=น 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วนัที3 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที3 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที3 31  

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนี9 เงินประกนัผลงาน 15,705,451  15,705,451  15,348,323 

เงินประกนัและเงินมดัจาํ 1,412,911  1,387,411  1,567,573 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที3จ่าย 3,488,864  3,488,782  4,936,610 

อื3น ๆ 1,040,370  1,040,370  1,267,509 

รวม 21,647,596  21,622,014  23,120,015 

หกั ค่าเผื3อหนี9สงสยัจะสูญ - ลูกหนี9 เงินประกนั

ผลงาน 

 

(9,052,690) 

  

(9,052,690) 

 
 

(9,052,690) 

สุทธิ 12,594,906  12,569,324  14,067,325 

 
เงินประกนัผลงานเกิดจากการถูกลูกคา้หักเงินประกนัผลงานไวใ้นอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่างาน

ก่อสร้างที9บริษทัเรียกเก็บสําหรับโครงการซึ9 งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทัEงนีE  บริษทัจะได้รับเงินประกนั

ผลงานคืนเมื9องานแลว้เสร็จและเป็นไปตามขอ้ตกลงที9กาํหนดในสญัญา 

 

 ค่าเผื9อหนีEสงสยัจะสูญมีรายการเคลื9อนไหวดงันีE   

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

ค่าเผื4อหนี;สงสยัจะสูญตน้ปี (9,052,690)  (9,052,690)  (7,984,643) 

บวก ตั;งเพิ4มระหวา่งปี               -                 -  (1,068,047) 

หกั โอนกลบัระหวา่งปี -  -  - 

ค่าเผื4อหนี;สงสยัจะสูญปลายปี (9,052,690)  (9,052,690)  (9,052,690) 
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18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัQนจากสถาบันการเงนิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 14,529,606  14,529,606  10,537,486 

เงินกูย้มืระยะสั;นจากสถาบนัการเงิน -  -  6,500,000 

รวม 14,529,606  14,529,606  17,037,486 
 

 วงเงินสินเชื9อจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย  
วงเงิน (ลา้นบาท) 

 
อา้งอิงอตัราดอกเบี%ย (ร้อยละต่อปี) 

 

ประเภทสินเชื9อ 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 
 

15.00 
 

23.00  
 

MOR 
 

MOR, Fixed deposit + 

1.5% 

ตัXวสญัญาใชเ้งิน 
 

15.00 
 

38.00  
 

MOR 
 

MLR, MOR 

หนงัสือคํ%าประกนั 
 

167.70 
 

306.95  
 

- 
 

- 

  197.70  367.95     

 
 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหลกัประกนัดงันีE  

ประเภท  วงเงิน (ลา้นบาท)  หลกัประกนั 

  ณ วนัที9 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 

ธนัวาคม 2561 

  

เงินเบิกเกินบญัชี       

 บริษทั  -  3.00  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั  

  15.00  15.00  บุคคลภายนอกคํ%าประกนั 

  -  5.00  บริษทัไดจ้ดจาํนองโครงการโฟคสั เพลินจิต  

  15.00  23.00   

ตัXวสญัญาใชเ้งิน       

 บริษทั  15.00  38.00  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิ 

      การรับเงินค่างานตามสญัญาของบางโครงการ 

หนงัสือคํ%าประกนั       

 บริษทั  37.70  101.95  เงินฝากธนาคารประจาํของบริษทั และ/หรือไดโ้อนสิทธิการรับเงิน

ค่างานตามสญัญาของบางโครงการ 

  -  25.00  บริษทัไดจ้ดจาํนองโครงการโฟคสั เพลินจิต  

  130.00  180.00  ไม่มีหลกัประกนั 

  167.70  306.95   

 รวม  197.70  367.95   

 

  ขอ้ปฏิบติัอื9นตามสญัญาที9สาํคญัภายใตส้ญัญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัEนจากสถาบนัการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื9อนไขต่างๆ ที9กาํหนดไวใ้นสญัญา 

 ทัEงนีE  บุคคลภายนอกไม่คิดค่าตอบแทนจากการคํEาประกนั 
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19. เจ้าหนีQการค้าและเจ้าหนีQอื=น 

     บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2561 

เจา้หนี;การคา้    10,261,630  1,958,969   16,383,004 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   6,368,943  2,232,888   4,787,339 

เจา้หนี; อื4น  24,978,981  5,515,632  2,000,000 

รวม   41,609,554  9,707,489   23,170,343 

 
20. หนีQสินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

  บาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที9 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที9 31 
ธนัวาคม 2561 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ9งปี 730,596                    - 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจากหนึ9งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,175,755                    - 

รวม 2,906,351 -                   - 

  

  บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื9อนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ที9กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

  หนีE สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที9ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ9 งปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหนีE สิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

     บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2562 

 
ณ วนัที4 31  

ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   829,097,320  79,097,320   39,444,994 

หกั ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย  (777,778)  (777,778)                     - 

สุทธิ  828,319,542            78,319,542  39,444,994 

หกั ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ4งปี   (78,319,542)  (78,319,542)   (39,444,994) 

สุทธิ   750,000,000  -                  - 
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 รายละเอียดเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 วงเงิน       อตัราดอกเบี/ย 

  

  (ลา้นบาท)   ระยะเวลา   ร้อยละต่อปี   การชาํระหนี/  

 

 

  

 

ณ วนัที; 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที; 31  

ธนัวาคม 2561 

      

บริษทั วงเงินที; 1              -  40  ส.ค. 2560 - ส.ค. 2563  MLR - 0.5   เมื;อโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดและชาํระ

ดอกเบี/ยเป็นรายเดือน 

 วงเงินที; 2  100                            -  พ.ค. 2562 - พ.ค. 2565  MLR - 1   เมื;อโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดและชาํระ

ดอกเบี/ยเป็นรายเดือน 

บริษทัยอ่ยแห่งที; 1 วงเงินที; 1  100  -  ภายใน พ.ค. 2564  MLR - 1.5  ชาํระครั/ งเดียวทั/งจาํนวนภายในระยะเวลา

ตามสญัญา 

บริษทัยอ่ยแห่งที; 2 วงเงินที; 1,2  1,320  -   ภายใน ธ.ค. 2566  MLR - 2   เมื;อโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดและชาํระ

ดอกเบี/ยเป็นรายเดือน 

   1,520  40       

 

  การเพิ9มขึEนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561   มีดงันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

ยอดยกมา 39,444,994  39,444,994  51,924,994 

เพิ4มขึ;น 850,000,000  100,000,000  - 

ลดลง (60,347,674)  (60,347,674)  (12,480,000) 

ยอดคงเหลือ 829,097,320  79,097,320  39,444,994 

 

  บริษทัไดจ้ดจาํนองที9ดินพร้อมสิ9งปลูกสร้างของโครงการ โฟคสั เพลินจิต เพื9อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มื 

  บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที9ดินตามโครงการพร้อมสิ9งปลูกสร้างบนที9ดิน เพื9อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม 

และบริษทัคํEาประกนัหนีEใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 22.1 รายการเคลื9อนไหวภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

แสดงไดด้งัต่อไปนีE  

    บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562  2562 

 
2561  

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนต์น้ปี   10,854,339  10,854,339   9,347,820 

ตน้ทุนบริการและดอกเบี;ยงวดปัจจุบนั  599,609  599,609  854,352 

ตน้ทุนบริการในอดีต  29,655  29,655  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานที4จ่ายจริง  (2,571,924)  (2,571,924)  - 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม 

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  

(8,191,798) 

  

(8,191,798) 

  

652,167 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

       พนกังานปลายปี   

 

719,881 

  

719,881 

   

10,854,339 

 

 22.2 ค่าใชจ่้ายที9รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

    บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562  2562 

 
2561  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

รับรู้ในกาํไรขาดทุน       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  629,264  629,264  854,352 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื7น       

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั       

     คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (8,191,798)  (8,191,798)  652,167 

รวม  (7,562,534)  (7,562,534)  1,506,519 
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22.3 ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที9 รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เกิดขึEนจาก 

    บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562  2562 

 
2561  

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื4น       

การปรับปรุงจากประสบการณ์  (8,181,725)  (8,181,725)  519,881 

สมมติฐานประชากร                -                -  (397,448) 

สมมติฐานทางการเงิน  (10,073)  (10,073)  529,734 

รวม  (8,191,798)  (8,191,798)  652,167 

  

 22.4 ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

    ร้อยละ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2562  2562 

 
2561  

อตัราคิดลด  2.66  2.66  2.03 

อตัราการเพิ4มขึ;นของเงินเดือน  5.00   5.00   5.00  

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  5.73 - 68.76  5.73 - 68.76  5.73 - 68.76 

อตัรามรณะ  ตามตารางมรณะไทย  ตามตารางมรณะไทย  ตามตารางมรณะไทย 

  ปี 2560  ปี 2560  ปี 2560 

  

 22.5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปลี9ยนแปลงสมมติฐานที9สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2562  2561 

  เพิ;มขึ/น  ลดลง  เพิ;มขึ/น  ลดลง  เพิ;มขึ/น  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลี;ยนแปลงร้อยละ 0.5) (33,908)  36,117  (33,908)  36,117  (205,454)  217,112 

อตัราการขึ/นเงินเดือน (เปลี;ยนแปลงร้อยละ 1) 79,666  (71,213)  79,666  (71,213)  429,125  (392,897) 

อตัราการเปลี;ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (เปลี;ยนแปลงร้อยละ 20) (114,756)  153,683  (114,756)  153,683  (602,643)  729,213 
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 22.6  ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉลี9ยของภาระผกูพนั 

  ผลประโยชน์ที9กาํหนดไวเ้ป็น 11 ปี และ 6.55 ปี ตามลาํดบั 

         22.7 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื9อวนัที9 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนดอตัรา

ค่าชดเชยเพิ9มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ9 งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึEนไปให้มีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย

พระราชบญัญติันีE ใหใ้ชบ้งัคบัเมื9อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้

ไป การเปลี9ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้

ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

 

23. โครงการงานก่อสร้าง 

  ขอ้มูลโครงการงานก่อสร้างของบริษทั สําหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธันวาคม 2562  และ 2561 แสดง

ดงัต่อไปนีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

มูลค่างานตามสญัญา 167,684,296  167,684,296  172,985,497 

      

ตน้ทุนที4เกิดขึ;นจนถึงปัจจุบนั 152,387,424  152,387,424  131,408,082 

ประมาณการกาํไรที4รับรู้จนถึงปัจจุบนั   15,296,872  15,296,872  10,136,306 

ตน้ทุนและประมาณการกาํไรที4รับรู้จนถึงปัจจุบนั 167,684,296  167,684,296  141,544,388 

หกั เงินงวดที4เรียกเกบ็จากลูกคา้จนถึงปัจจุบนั (169,067,837)  (169,067,837)  (145,705,005) 

      

มูลค่างานที4เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ -  -  2,007,065 

      

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,383,541  1,383,541  6,167,682 
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24. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิที9จะซืEอหุ้นสามญัของบริษทัครัE งที9 2 (FOCUS-W2) มีรายละเอียดของใบสําคญั

แสดงสิทธิที9จดัสรร ดงันีE  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที9จะซืEอหุน้สามญัที9ออกใหม่ของบริษทั 

โฟคสั ดีเวลลอปเมน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชั9น จาํกดั (มหาชน) 

ครัE งที9 2 (FOCUS-W2) 

ชนิด : ระบุชื9อผูถื้อ และสามารถโอนเปลี9ยนมือได ้ 

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัตัEงแต่วนัที9ออก 

จาํนวนที9ออกและเสนอขาย  : 31,679,999 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซืEอหุน้สามญัได ้1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.80 บาทต่อหุน้ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของไตรมาส ทัEงนีE

การใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใช้

สิทธิครัE งสุดทา้ย โดยวนัที9ใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยจะตอ้งไม่เกิน

วนัที9ครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

   ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิที9ยงัไม่ไดใ้ช้

สิทธิจาํนวน 31,679,999 หน่วย 

   การเปลี9ยนแปลงเกี9ยวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1. เมื9อวนัที9 10 พฤษภาคม 2562 บริษทัมีการปรับสิทธิ (ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ) โดยมีผล

การปรับสิทธิดงักล่าวในวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม (บาท/หุน้) 1.80 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ (บาท/หุน้) 1.533 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม (หน่วย : หุน้) 1 : 1 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หน่วย : หุน้) 1 : 1.174 

2.  เมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 บริษทัมีการเปลี9ยนแปลงชื9อยอ่ใหม่จาก FOCUS-W2 เป็น 

PROUD-W2 
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  ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6,000,000 หน่วย ไดรั้บการจดัสรรเพื9อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนักงานของบริษทัตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั 

(ESOP-Warrant) ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วนัที9ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิคงที9เท่ากบั 1.80 บาทต่อหน่วย และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสิทธิมีสิทธิซืEอหุ้นสามญัได ้1 หุ้น โดยจดัสรรมาจากหุ้นสามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น เพื9อ

รองรับการใชสิ้ทธิ ซึ9งมีรายละเอียดระยะเวลาการใชสิ้ทธิดงันีE  

- ระยะเวลาการใช้สิทธิกาํหนดเริ9 มใช้สิทธิครัE งแรกได้เมื9อครบกาํหนด 1 ปีนับแต่วนัที9ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และวนัใชสิ้ทธิครัE งสุดทา้ยคือวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

โดยมีสดัส่วนการใชสิ้ทธิดงันีE  

- ภายในกาํหนดปีที9สอง อาจใชสิ้ทธิซืEอหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ร้อยละ 25 

- ภายในกาํหนดปีที9สาม อาจใชสิ้ทธิซืEอหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 

- ภายในกาํหนดปีที9สี9 อาจใชสิ้ทธิซืEอหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ร้อยละ 75 

- ภายในกาํหนดปีที9หา้ อาจใชสิ้ทธิซืEอหุน้สามญัไดใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ร้อยละ 100 

  และยงัสามารถใช้สิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม 

ของทุกปี 

  ทัEงนีE ที9ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการบริษทัสามารถมอบอาํนาจให้ประธาน

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลใด ๆ ที9ไดรั้บมอบหมาย กาํหนดวนัให้สิทธิ ขอ้กาํหนด 

เงื9อนไขและรายละเอียดอื9น ๆ ที9จาํเป็นสําหรับและที9เกี9ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) 

  ตามมติที9ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื9อวนัที9 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติใหย้กเลิกการออกและ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที9จะซืEอหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั

ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั (ESOP-Warrant) จาํนวน 

6,000,000 หน่วย และไดผ้า่นการอนุมติัจากที9ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื9อวนัที9 27 เมษายน 2561 แลว้ 

 

25. ทุนเรือนหุ้น 

  ตามมติที9ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัE งที9 1/2562 เมื9อวนัที9 26 เมษายน 2562 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัจาก 227,760,073 บาท เป็น 221,760,062 บาท โดยตดัหุ้นสามญัที9ยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 

6,000,011 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั  

  อนุมติัการเพิ9มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 221,760,062 บาท เป็น 673,148,951 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ9มทุนจาํนวน 451,388,889 หุน้ มูลค่าหุน้ที9ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 

4 ของบริษทั 

  อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ9มทุนของบริษทั จาํนวน 451,388,889 หุ้น ซึ9 งมีมูลค่าที9ตราไวหุ้้นละ 1 

บาทใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) เป็นการเสนอขายตามราคาที9ที9ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติ

กาํหนดราคาเสนอขายดว้ยราคา 1.44 บาทต่อหุ้น ทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 195.31 ลา้นบาท ซึ9 งได้

แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนดงักล่าวกบักรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื9อวนัที9 13 พฤษภาคม 2562 



- 56 - 

 

 

26. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

  ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที9บริษทัเสนอขาย

หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ที9จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีEตัEงเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีEจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

เงินเดือนและผลตอบแทนพนกังาน 60,535,099  60,535,099  43,168,433 

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนกังาน 3,703,957  3,703,957  4,585,140 

ค่าเสื9อมราคาและตดัจาํหน่าย 1,291,201  1,288,957  2,683,564 

 

28. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

28.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 ประกอบดว้ย  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้4แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :      

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :      

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี              -  -  - 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      

  การเปลี4ยนแปลงของผลต่างชั4วคราว      

   ที4รับรู้เมื4อเริ4มแรกและที4กลบัรายการ (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 

    รวม (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 

ภาษีเงินไดที้4เกี4ยวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไร  

ขาดทุนเบด็เสร็จอื4น : 

 

1,638,360 

  

1,638,360 

  

- 

รวม 124,495  124,495  3,182,462 
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28.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที9ใช ้

 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีE  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (41,600,373)  (5,094,594)  (37,850,241) 

บวก/หกั ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 5,436,392  5,436,392  11,336,310 

สุทธิ (36,163,981)  341,798  (26,513,931) 

อตัราภาษีที4ใช ้ 20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที4ใช ้ (7,232,796)  68,360  (5,302,786) 

รายการกระทบยอด      

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที4ไม่สามารถนาํมาหกั      

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี      

- ค่าใชจ่้ายที4ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ      

 กาํไรทางภาษี 262,222  262,222  813,107 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที4ไม่ตอ้งนาํมา      

คาํนวณกาํไรทางภาษี      

- ค่าใชจ่้ายที4มีสิทธิหกัไดเ้พิ4มขึ;น (1,785,067)  (1,785,067)  (19,362) 

- อื4น ๆ 7,241,776  (59,380)  7,691,503 

รวมรายการกระทบยอด 5,718,931  (1,582,225)  8,485,248 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,513,865)  (1,513,865)  3,182,462 
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28.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที9แทจ้ริงถวัเฉลี9ยและอตัราภาษีที9ใช ้

 สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีE  
  งบการเงินรวม 

   2562 

     จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี     (41,600,373)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที'ใช ้     (7,232,796)  (17.39%) 
รายการกระทบยอด     5,718,931  13.75% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที'แทจ้ริงถวัเฉลี'ย     (1,513,865)  (3.64%) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (5,094,594)    (37,850,241)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที'ใช ้               68,360  1.34%  (5,302,786)  (14.00%) 

รายการกระทบยอด (1,582,225)  (31.06%)  8,485,248  22.42% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที'แทจ้ริงถวัเฉลี'ย (1,513,865)  (29.72%)  3,182,462  8.42% 

 

29. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัQนพืQนฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัEนพืEนฐาน สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562  และ 2561 คาํนวณโดยการ

หารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉลี9ยถ่วงนํE าหนกัของจาํนวนหุ้นสามญัที9ออกจาํหน่ายแลว้ใน

ระหวา่งปี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2562 
 

2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (บาท) (40,086,508)   (3,580,729)  (41,032,703) 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี4ยถ่วงนํ;าหนกั (หุน้) 478,226,943  478,226,943  190,080,063 

      

หุน้สามญัที4ออก ณ วนัตน้ปี 190,080,063  190,080,063  190,080,063 

ผลกระทบจากหุน้ที4ออกจาํหน่ายระหวา่งปี 288,146,880  288,146,880  - 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉลี4ยถ่วงนํ;าหนกั (หุน้) 478,226,943  478,226,943  190,080,063 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั;นพื;นฐาน (บาท : หุน้) (0.08)  (0.01)  (0.22) 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณโดยการหาร

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี9ยถ่วงนํE าหนักที9

ออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปีบวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี9ยถ่วงนํE าหนกัที9บริษทัอาจตอ้งออกเพื9อแปลง

สภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทัEงสิEนให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บสิ9งตอบแทนใด ๆ ทัEงสิEน และสมมติวา่ผู ้

ถือจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมื9อราคาตามสิทธิตํ9ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั 

อยา่งไรก็ตามมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั สําหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตํ9า

กว่าราคาตามสิทธิ เป็นเหตุให้บริษทัไม่มีผลของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณเพื9อหากาํไร 

(ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

 

30. ภาระผูกพนัและหนีQสินที=อาจเกดิขึQน 

 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม  2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนีE สินที9อาจเกิดขึEน ดงันีE   

บริษทั 

30.1 หนงัสือคํEาประกนัที9ออกโดยธนาคารเพื9อใชใ้นการคํEาประกนั จาํนวนเงิน 12.47 ลา้นบาท  

30.2 ภาระผกูพนัที9ตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปนีE  

30.2.1 จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าพืEนที9อาคารสาํนกังานและสญัญาบริการ ในอนาคตดงันีE  

ระยะเวลา 
 
ค่าเช่าและบริการจ่าย (ลา้นบาท) 

 1 ปี 
 

3.68 

2 - 3 ปี 
 

6.38 

 

30.2.2 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งของโครงการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 4.70 ลา้นบาท 

30.2.3 จ่ายชาํระค่าตอบแทนการขายตามอตัราที9ระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษทัยอ่ย 

30.3 ภาระผกูพนัที9ตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปนีE  

30.3.1 จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าที9ดินและสญัญาบริการ ในอนาคตดงันีE  

ระยะเวลา 
 
ค่าเช่าและบริการจ่าย (ลา้นบาท) 

 1 ปี 
 

4.87 

2 - 3 ปี 
 

3.15 

 

  30.3.2 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งของโครงการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และตามสญัญาบริการใน

อนาคต มูลค่าคงเหลือ 53.71 ลา้นบาท 
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31.   สัญญาที=สําคญั 

 สญัญาใหบ้ริการใชสิ้ทธิในชื9อทางการคา้ และสญัญาบริหารจดัการที9พกัอาศยั 

   บริษทั (ผูค้ ํE าประกนั) และบริษทัย่อยแห่งหนึ9 ง (ผูรั้บสัญญา) ไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิในชื9อ

ทางการคา้ และสัญญาบริหารจดัการที9พกัอาศยั กบับริษทั อินเตอร์คอนติเนนตลั โฮเตล็ส์ กรุ๊ป (เอเชีย แปซิฟิค) 

จาํกดั (ผูใ้หส้ญัญา) ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที9ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาอนุญาตให้

ใชสิ้ทธิในชื9อทางการคา้เป็นจาํนวน 525,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าสิทธิ\ ร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการขาย

ห้องชุด ภาระผกูพนัที9ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาบริหารจดัการที9พกัอาศยัเป็นจาํนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

และค่าบริการรายปีจาํนวน 10,000 บาทต่อปีโดยนบัจากวนัที9โครงการแลว้เสร็จจนถึงวนัที9 1 ธนัวาคม 2584 

 

32. การจําแนกข้อมูลตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยดาํเนินธุรกิจใน

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย สาํหรับปีสิEนสุดวนัที9 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันีE  

 บาท 

  งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ;นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2562 

 รับเหมาก่อสร้าง  

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจการลงทุน  รวม 

รายได ้ 31,434,731  58,286,240  -  89,720,971 

ตน้ทุน (22,650,708)  (34,813,427)  -  (57,464,135) 

กาํไรขั;นตน้ 8,784,023  23,472,813  -  32,256,836 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (5,436,392)  (5,436,392) 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รับเหมาก่อสร้าง   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์   ธุรกิจการลงทุน  รวม 

  2562   2561   2562   2561   2562   2561  2562   2561 

รายได ้ 31,434,731  87,175,147   58,286,240   15,907,633  -  -  89,720,971    103,082,780 

ตน้ทุน (22,650,708)  (75,996,590)  (34,813,427)  (9,310,227)  -  -     (57,464,135)     (85,306,817) 

กาํไร (ขาดทุน) ขั/นตน้ 8,784,023  11,178,557  23,472,813  6,597,406  -  -       32,256,836             17,775,963 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในการร่วมคา้         (5,436,392)  (11,336,310)  (5,436,392)  (11,336,310) 
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บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2562 

  รับเหมาก่อสร้าง   พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์

  ธุรกิจการลงทุน  รวม 

สินทรัพย ์        

ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื4น 190,797  312,188  -  502,985 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ -  1,538,383,413   -  1,538,383,413  

อื4นๆ       181,521,463 

 รวม       1,720,407,861 

        

หนี; สิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั;น  

      จากสถาบนัการเงิน -  14,529,606 

 

- 

 

14,529,606 

เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี; อื4น 7,949,560  33,659,994  -  41,609,554 

ประมาณการตน้ทุน 1,646,537  14,272,277  -  15,918,814 

เจา้หนี; เงินประกนัผลงาน 17,220,585  833,747  -  18,054,332 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,383,541  -  -  1,383,541 

เงินรับล่วงหนา้จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ -  7,607,265  -  7,607,265 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  828,319,542  -  828,319,542 

อื4นๆ       54,981,428 

 รวม       982,404,082 

  
บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รับเหมาก่อสร้าง   พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์   ธุรกิจการลงทุน  รวม 

  2562 
 

2561   2562 
 

2561   2562  2561  2562 
 

2561 

สินทรัพย ์                

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื;น 190,797  39,412,284  34,319,735    -     -     -     34,510,532  39,412,284 

งานระหวา่งทาํ -     1,497,441  -     -     -  -     -     1,497,441 

มูลค่างานที;เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ -     2,007,065  -     -     -     -     -     2,007,065 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ -   -   146,955,735    173,323,076   -     -     146,955,735   173,323,076 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -   -   -   -  -     28,783,621  -     28,783,621 

อื;นๆ -     -     -  -  -     -     740,113,495  71,720,448 

 รวม             921,579,762  316,743,935 

                

หนี/ สิน                

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื;น 7,949,560  23,170,343  1,757,929  -  -     -     9,707,489  23,170,343 

ประมาณการตน้ทุน 1,646,537  6,295,576  14,272,277  7,591,881  -     -     15,918,814  13,887,457 

เจา้หนี/ เงินประกนัผลงาน 17,220,585  18,323,848  -  -  -  -  17,220,585  18,323,848 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,383,541   6,167,682   -   -  -     -     1,383,541  6,167,682 

เงินรับล่วงหนา้จากขายอสงัหาริมทรัพย ์ -     -     5,407,265  28,361,861  -     -     5,407,265  28,361,861 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -     -     78,319,542  39,444,994  -     -     78,319,542  39,444,994 

อื;นๆ -     -     -  -  -     -     19,113,343  62,551,276 

 รวม             147,070,579  191,907,461 
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33.  การเปลี=ยนแปลงในหนีQสินที=เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

 การเปลี9ยนแปลงในหนีE สินที9เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิEนสุดวนัที9  31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงันีE  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 1 

 กระแสเงินสด 

เพิ9ม (ลด)* 

 รายการ 

ที9ไม่ใช่เงินสด 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 31 

 มกราคม 2562      ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 17,037,486  (2,507,880)  -  14,529,606  

เงินกูย้มืระยะสั%นจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั 29,900,000  (29,900,000)  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั%นจากกิจการที9เกี9ยวขอ้งกนั -  50,000,000  -  50,000000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 39,444,994  789,652,326  (777,778)  828,319,542 

หนี% สินสญัญาเช่าทางการเงิน -  (182,649)  3,089,000  2,906,351 

 รวม 86,382,480  807,061,797  2,311,222  895,755,499 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 1 

 กระแสเงินสด 

เพิ9ม (ลด)* 

 รายการ 

ที9ไม่ใช่เงินสด 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 31 

 มกราคม 2562      ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 17,037,486  (2,507,880)  -  14,529,606 

เงินกูย้มืระยะสั%นจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั 29,900,000  (29,900,000)  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 39,444,994  39,652,326  (777,778)  78,319,542 

หนี% สินสญัญาเช่าทางการเงิน -  (182,649)  3,089,000  2,906,351 

 รวม 86,382,480  7,061,797  2,311,222  95,755,499 

        

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 1 

 กระแสเงินสด 

เพิ9ม (ลด)* 

 รายการ 

ที9ไม่ใช่เงินสด 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที9 31 

 มกราคม 2561      ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน 2,864,119  14,173,367  -  17,037,486 

เงินกูย้มืระยะสั%นจากบุคคลที9เกี9ยวขอ้งกนั -  29,900,000  -  29,900,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 51,924,994  (12,480,000)  -  39,444,994 

 รวม 54,789,113  31,593,367  -  86,382,480 

 

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

34. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีEไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื9อวนัที9 26 กมุภาพนัธ์ 2563 


