ที่ 013/2563
1 เมษายน 2563
เรื่อง แก้ไขงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2562
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการนาส่งงบการเงินสาหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 2
มี น าคม 2563 นั้น บริ ษั ท ฯ ขอแก้ไ ขงบกระแสเงิ น สดและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ดัง นี ้ (ตัว สี แ ดง คื อ ส่ ว นที่
เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.

งบกระแสเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย

2562

56

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

-

5,061,371

-

(17,342,151)

(105,669,550)

(97,021,277)

-

-

(110,338,621)

(97,021,277)

-

-

95,800,257

(114,319,822)

(6,978,781)

(12,249,515)

91,131,186

(114,319,822)

(6,978,781)

(12,249,515)

(53,628,053)

(53,125,328)

(252,329)

(4,636,543)

(48,958,982)

(53,125,328)

(252,329)

(4,636,543)

-

48,772,331

-

49,000,000

356,431,028

-

356,431,028

-

-

356,431,028

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายเงินลงทุน

56

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่เกิดจากการทาสัญญาใหม่

1

-

356,431,028

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ข้อ 4 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่มาถือ
ปฏิบตั ิ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรขาดทุน:
กาไรสาหรับปี

3.

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

48,388,122
48,388,092

(3,444,370)
(3,444,370)

44,943,752
44,943,722

ข้อ 5.10 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2, 10 ปี
2, 3, 10 ปี

4.

ข้อ 7 รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ
2,797,570 2,036,097
ค่าเช่า
ค่าเช่าและค่าบริการ

360,000
801,237

217,480
577,480

2561

-

-

-

217,480
217,480

-

งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้าหนีอ้ ื่น
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษัท แค๊ปสโตน แอสเซท จากัด
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

5.

110,309

นโยบายการกาหนดราคา

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 8
ตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
22,900

331,025
340,283
1,018,960
1,938,841
2,967,059

-

-

-

-

9,258

-

32,158
32,158

-

-

ข้อ 11 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
“บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างปี 2562 จานวน 44.72
44.97 ล้านบาท (ปี 2561 จานวน 22.18 ล้านบาท)”

2

6.

ข้อ 14 ที่ดินรอการพัฒนา
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้โอนที่ดนิ รอการพัฒนา จานวน 386.02 ล้านบาท ไปเป็ นต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา ตามหมายเหตุ 11

7.

ข้อ 17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2562

2561

กาไร(ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล

57,660,158

(296,176,616)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:

20%
11,532,031

20%
(59,235,323)

1,184,405

52,766,249

12,716,436

(6,469,074)

22.05%

(2.18%)

รายจ่ายที่ไม่สามารถนามาหักภาษี ได้
รวม
อัตราภาษีเงินได้ทแี่ ท้จริง

8.

ข้อ 22 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงิ น ที่ 4 เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษั ท ได้ท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น จากธนาคาร วงเงิ น กู้ จ านวน 928
ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้ 294.61 214.45 ล้านบาท)

9.

ข้อ 23 ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดงั นี ้
งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

อัตราคิดลด (เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต
(เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(เปลีย่ นแปลงร้อยละ 1)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

(152,291)
(262,842)

172,111
297,368

-

-

166,937
290,360

(149,319)
(259,438)

-

-

(2,427)
(4,293)

2,532
4,489

-

-
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10.

ข้อ 25.1 การจาแนกรายได้
งบการเงินรวม
2562
2561
ประเภทของสินค้า
รายได้จากการขายบ้าน
รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมอาคารชุดที่
พักอาศัย
รวมรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

11.

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

500,533,616

140,098,000

-

-

7,411,370
507,944,986

58,206,808
198,304,808

-

-

ข้อ 25.2 รายได้ท่รี บั รูท้ ่เี กี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้ท่ีรบั รูท้ ่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจานวน
23.53 26.75 ล้านบาท

12.

ข้อ 26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่
งบการเงินรวม
2562
2561
ซือ้ ที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์

13.

906,034,691
520,016,691
4,543,948
4,921,150
18,870,384
18,278,473
16,112,898
17,712,831

265,903,963
265,903,963
2,319,108
2,319,108
9,639,556
9,639,556
5,954,803
6,995,279

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
281,879
281,879
-

1,520,489
1,520,489
1,652,094
1,652,094
-

ข้อ 30 ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
30.1

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสานักงานและสัญญาบริการ คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 1.94 2.84 ล้านบาท และจานวน 0.90 ล้านบาท ตามลาดับ (ปี 2561 จานวน
2.38 ล้านบาท และ จานวน 1.50 ล้านบาท)

30.3

กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากการให้ธนาคารออกหนังสือคา้ ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวน 61.18 57.61 ล้านบาท (ปี 2561 จานวน 19.70 ล้านบาท)
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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