
 
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  
 
                 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
                 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
                  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั
จ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 
                  ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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- 2 - 

ความเห็น 
                 ขา้พเจา้เห็นว่า  งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
 
 
 

(นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 
2015/122/0274 
 
 



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 12,021,230.06 30,637,783.36 8,819,010.43       26,859,931.53

เงินลงทุนชัว่คราว 8 681,518.61 669,557.45 681,518.61          669,557.45

ลูกหน้ีการคา้ 9 21,400.00 24,682,940.45 -                 -                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                 -                 20,500,000.00 19,300,000.00      

สินคา้คงเหลือ 10, 22 408,095,819.39 403,885,932.08 400,880,253.42    394,878,228.05

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 11, 22 2,647,271,993.69 2,546,147,143.28 2,649,384,014.94 2,547,514,945.12

ท่ีดินรอการพฒันา 12, 22 1,722,044,750.08 1,211,563,547.73 1,653,188,781.08 1,211,206,936.73

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน -                 1,800,000.00 -                 1,800,000.00

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13 28,563,244.43 33,185,745.46 26,281,552.16      30,809,473.94

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,818,699,956.26 4,252,572,649.81 4,759,735,130.64 4,233,039,072.82

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 9,109,392.61 9,011,765.26 8,879,230.74       8,785,356.39

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                 -                 -                 -                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                 -                 11,864,497.95      11,864,497.95

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 227,772,919.84 -                 227,772,919.84 -                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 145,542,408.76 164,470,751.75 141,686,209.68    159,882,693.43

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 4,041,953.38 4,073,101.01 4,041,953.38       4,073,101.01

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 -                 1,656,168.88 -                 1,715,195.68       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,939,902.14 6,687,495.30 4,687,680.59       4,532,515.24       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 394,406,576.73 185,899,282.20 398,932,492.18    190,853,359.70    

รวมสินทรัพย์ 5,213,106,532.99 4,438,471,932.01 5,158,667,622.82 4,423,892,432.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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บาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 19 247,806,618.38 173,801,251.29 247,806,618.38 173,801,251.29

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 91,776,906.90 50,320,193.94 91,776,906.90 50,320,193.94
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 123,061,168.02 103,136,704.27 121,071,905.70 100,417,570.39
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 62,066,206.62 30,762,847.51 67,148,493.35 38,609,918.66
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 71,668,645.85 53,515,610.03 68,811,682.29 51,760,192.19
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,776,819.82 5,398,068.51 5,776,819.82 5,398,068.51
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 593,127.59 592,183.08 593,127.59 592,183.08

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 598,923,847.32 429,571,554.32 598,923,847.32 429,571,554.32
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                 -                 -                 1,000,000.00
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 6 157,000,000.00 75,000,000.00 117,000,000.00 75,000,000.00      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 79,985,585.00 47,690,180.00 79,985,585.00 47,690,180.00
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 76,667,589.86 74,051,283.71 76,168,581.05 73,604,148.55
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 820,660.51 790,013.59 820,660.51 790,013.59
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,516,147,175.87 1,044,629,890.25 1,475,884,227.91 1,048,555,274.52

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 445,183.44 1,038,311.04 445,183.44 1,038,311.04
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               22 1,206,440,254.01 967,671,277.54 1,206,440,254.01 967,671,277.54
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 30,602,380.00 28,860,312.00 29,698,093.00 28,166,432.00

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 21,682,762.74 18,822,550.67 21,682,762.74 18,822,550.67
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 24 67,174,350.00 80,719,350.00 67,174,350.00 80,719,350.00
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 139,848.34 -                 570,550.87 -                 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,326,484,778.53 1,097,111,801.25 1,326,011,194.06 1,096,417,921.25

รวมหน้ีสิน 2,842,631,954.40 2,141,741,691.50 2,801,895,421.97 2,144,973,195.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 1,185,985,052 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 60,250,000.00 54,350,000.00 60,250,000.00 54,350,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 546,709,526.59 478,865,188.51 533,007,148.85 461,054,184.75

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,370,474,578.59 2,296,730,240.51 2,356,772,200.85 2,278,919,236.75

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                 

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                 -                 -                 -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,370,474,578.59 2,296,730,240.51 2,356,772,200.85 2,278,919,236.75

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,213,106,532.99 4,438,471,932.01 5,158,667,622.82 4,423,892,432.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม



2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,815,877,360.36  1,641,306,652.00  1,815,877,360.36  1,641,306,652.00  

รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                  16,083,346.00       -                  -                  

รายไดจ้ากการบริการ 4,587,682.28         4,286,743.04         -                  -                  

รายไดอ่ื้น 6 23,063,909.52       19,634,770.82       23,676,938.01       19,026,137.80       

รวมรายได้ 1,843,528,952.16  1,681,311,511.86  1,839,554,298.37  1,660,332,789.80  

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6 1,200,806,432.70  1,090,355,787.95  1,202,171,838.12  1,091,889,563.53  

ตน้ทุนก่อสร้าง -                  15,144,758.92       -                  -                  

ตน้ทุนบริการ 3,933,112.37         4,768,055.49         -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 221,485,728.63     215,796,485.64     221,485,728.63     215,796,485.64     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 172,421,547.56     156,793,687.35     168,444,670.78     153,806,437.89     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 42,108,778.00       42,348,321.00       41,935,327.00       42,185,315.00       

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 31 59,211,663.38       23,016,162.56       57,424,335.60       22,791,331.56       

รวมค่าใชจ่้าย 1,699,967,262.64  1,548,223,258.91  1,691,461,900.13  1,526,469,133.62  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  -                  -                  -                  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 143,561,689.52     133,088,252.95     148,092,398.24     133,863,656.18     

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 29,495,899.91       27,811,458.14       29,917,982.61       27,613,018.28       

ก าไรส าหรับปี 114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
บาท

หมายเหตุ



2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

การแบ่งก าไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32

ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.096                     0.089                     0.100                     0.090                     

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ  านาจ

ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น ควบคุม

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดตน้ปี 2556 1,185,985,052.00  577,530,000.00     48,850,000.00       420,594,721.07     -                2,232,959,773.07  -                2,232,959,773.07 

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26 -                  -                  5,500,000.00         (5,500,000.00) -                -                  -                -                 

จ่ายเงินปันผล 27 -                  -                  -                  (41,506,327.37) -                (41,506,327.37) -                (41,506,327.37)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2556 -                  -                  -                  105,276,794.81     -                105,276,794.81     -                105,276,794.81    

ยอดปลายปี 2556 1,185,985,052.00  577,530,000.00     54,350,000.00       478,865,188.51     -                2,296,730,240.51  -                2,296,730,240.51 

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26 -                  -                  5,900,000.00         (5,900,000.00) -                -                  -                -                 

จ่ายเงินปันผล 27 -                  -                  -                  (40,321,451.53) -                (40,321,451.53) -                (40,321,451.53)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2557 -                  -                  -                  114,065,789.61     -                114,065,789.61     -                114,065,789.61    

ยอดปลายปี 2557 1,185,985,052.00  577,530,000.00     60,250,000.00       546,709,526.59     -                2,370,474,578.59  -                2,370,474,578.59 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

- 8 -

หมายเหตุ

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

บาท

งบการเงินรวม 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดตน้ปี 2556 1,185,985,052.00        577,530,000.00          48,850,000.00            401,809,874.22          -                  2,214,174,926.22        

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        5,500,000.00              (5,500,000.00) -                  -                        

จ่ายเงินปันผล 27          -                        -                        -                        (41,506,327.37) -                  (41,506,327.37)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2556 -                        -                        -                        106,250,637.90          -                  106,250,637.90          

ยอดปลายปี 2556 1,185,985,052.00        577,530,000.00          54,350,000.00            461,054,184.75          -                  2,278,919,236.75        

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        5,900,000.00              (5,900,000.00) -                  -                        

จ่ายเงินปันผล 27          -                        -                        -                        (40,321,451.53) -                  (40,321,451.53)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2557 -                        -                        -                        118,174,415.63          -                  118,174,415.63          

ยอดปลายปี 2557 1,185,985,052.00        577,530,000.00          60,250,000.00            533,007,148.85          -                  2,356,772,200.85        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 114,065,789.61     105,276,794.81     118,174,415.63     106,250,637.90    
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,221,137.94       16,639,791.86       15,945,359.70       15,579,553.92      
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบัและหน้ีสูญ -                  (28,158.00) -                  (28,158.00)
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (9,707.52) (11,027.93) (9,707.52) (11,027.93)
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 8,092,453.66 (595,888.00) 7,865,958.66 (595,888.00)
ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร (โอนกลบั) (700,000.00) 2,300,000.00 (700,000.00) 2,300,000.00 
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ 322,803.34 44,248.57 -                  -                  
ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีการคา้และเงินประกนัผลงาน (12,523,742.56) (7,762,968.66) (12,523,742.56) (7,762,968.66)
ก าไรจากการตดับญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,849,415.00) (3,177,053.56) (2,817,485.00) (3,155,056.56)
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 2,860,212.07 2,621,125.89 2,860,212.07 2,621,125.89
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,028,876.00         4,944,160.00         2,845,605.00         4,587,454.00        
รายไดด้อกเบ้ียรับ (154,716.28) (196,471.71) (747,758.19) (487,080.12)
ดอกเบ้ียจ่าย 59,211,663.38       23,016,162.56       57,424,335.60       22,791,331.56      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 29,495,899.91       27,811,458.14       29,917,982.61       27,613,018.28      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 218,061,254.55     170,882,173.97     218,235,176.00     169,702,942.28    

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้ 24,661,540.45 (16,328,967.22) -                  28,158.00             
สินคา้คงเหลือ (4,436,382.31) 6,857,237.81 (6,002,025.37) 8,154,180.76
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน (133,031,545.86) (535,969,649.08) (133,775,765.27) (535,754,178.60)
ท่ีดินรอการพฒันา (619,039,948.23) (156,856,173.95) (550,540,590.23) (156,856,173.95)
เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 1,800,000.00 25,299,900.00 1,800,000.00 25,299,900.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,622,501.03 (20,686,233.28) 4,696,530.01 (22,114,674.82)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (155,165.35) 14,068.87 (155,165.35) 14,068.87
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งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

บาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2557 2556 2557 2556

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 41,456,712.96 3,581,646.40 41,456,712.96 4,836,297.45 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,947,147.23 32,704,240.46 22,677,018.79 32,241,003.18 

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,303,359.11 (6,952,537.71) 28,538,574.69 (7,089,223.39)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,582,314.34 15,063.01 18,614,282.47 (499,266.69)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 32,295,405.00 25,321,659.00 32,295,405.00 25,321,659.00 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 13,117,365.23 9,065,953.54 13,065,491.58 9,743,673.48 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30,646.92 (60,789.50) 30,646.92 (60,789.50)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,171,200.00) -                  (2,171,200.00) -                  

ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (5,520,000.00) (15,330,100.00) (5,520,000.00) (15,330,100.00)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน (356,475,994.93) (478,442,507.68) (316,754,907.80) (462,362,523.93)

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 154,716.28 196,471.71 579,149.96 345,660.94 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 302,547.62 80,362.73 -                  -                  

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,043,723.36) (42,996,046.48) (27,253,484.28) (41,350,538.92)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (385,062,454.39) (521,161,719.72) (343,429,242.12) (503,367,401.91)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (99,880.99) (7,903,009.18) (96,127.99) (7,898,626.62)

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  13,700,000.00 

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (1,200,000.00) (33,000,000.00)

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (35,768,967.53) -                  (35,768,967.53) -                  

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 670,000.00 675,900.00 670,000.00 595,900.00 

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (5,175,930.98) (14,307,108.14) (4,632,011.98) (10,982,438.20)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (921,675.00) (316,452.80) (921,675.00) (316,452.80)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (41,296,454.50) (21,850,670.12) (41,948,782.50) (37,901,617.62)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 74,005,367.09 (41,232,443.59) 74,005,367.09 (41,232,443.59)

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (592,183.09) (617,743.20) (592,183.09) (617,743.20)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  71,000,000.00 -     65,700,000.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  (71,000,000.00) (1,000,000.00) (64,700,000.00)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 300,000,000.00 143,800,000.00 260,000,000.00 138,800,000.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (218,000,000.00) (68,800,000.00) (218,000,000.00) (63,800,000.00)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 1,634,175,609.81  1,360,813,587.00  1,634,175,609.81  1,360,813,587.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,226,054,340.34) (734,939,340.02) (1,226,054,340.34) (734,939,340.02)

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (115,470,646.35) (88,982,831.74) (114,875,898.42) (88,752,008.95)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (40,321,451.53) (41,506,327.37) (40,321,451.53) (41,506,327.37)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 407,742,355.59 528,534,901.08 367,337,103.52 529,765,723.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (18,616,553.30) (14,477,488.76) (18,040,921.10) (11,503,295.66)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 30,637,783.36       45,115,272.12       26,859,931.53       38,363,227.19      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 12,021,230.06       30,637,783.36       8,819,010.43         26,859,931.53      

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 648,891.01            682,000.00            648,891.01            682,000.00           

   เงินฝากธนาคาร 11,372,339.05       29,955,783.36       8,170,119.42         26,177,931.53      
     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 12,021,230.06       30,637,783.36       8,819,010.43         26,859,931.53      

2) ในปี 2557 และ 2556  บริษทัไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 100.53 ลา้นบาท และ 717.86 ลา้นบาท ตามล าดบั มาเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนพฒันาท่ีดิน

3) ในปี 2557 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนพฒันาท่ีดินจ านวน 192.00 ลา้นบาท มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

4) ในปี 2556 บริษทัไดซ้ื้อยานพาหนะเป็นจ านวน 2.33 ลา้นบาท โดยการท าสญัญาเช่าซ้ือเป็นจ านวนเงิน 1.75 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือ 

จ านวน 0.58 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเป็นเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

บาท
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งบการเงินรวม

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

จ ำกัด มำเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกำยน 2546 และไดแ้กไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดั

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบำ้นส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บำ้น เป็นตน้ 
 (ค)  ช่ือบริษทัใหญ่ 
    บริษทัใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั สัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและกำรด ำเนินงำน 

 2.1  งบกำรเงินรวมน้ีได้รวมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
 ลกัษณะธุรกิจ 

 2557  2556   

บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บำ้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั  40.00  40.00  นำยหนำ้ ตวัแทน ตวัแทนคำ้ต่ำงๆ 
 (อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี)     ในกิจกำรอสงัหำริมทรัพย ์
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ำกดั  40.00  40.00  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 (เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผำ่นบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั)      
 (อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี)      
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 2.2  สินทรัพยแ์ละรำยไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมคิดเป็นจ ำนวนประมำณร้อยละ ดงัน้ี : 
 อตัรำร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม 

 อตัรำร้อยละของยอดรำยไดข้อง
บริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 

 2557  2556  2557  2556 
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 1.68  1.02  -  1.02 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 0.03  0.03  0.25  0.26 

 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึน โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 
3. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
   งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ บญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 
และกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึนตำมแบบก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั 
ท่ีก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ.2543 

   งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

   งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยเกณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
 
4. มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

    สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุงปี 2555 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ

อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั   
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบ 
ดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุน
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับ 
ปรุงสภำพ แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลังภำยใต้
มำตรฐำน กำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำร
ดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงิน

สดใหเ้จำ้ของ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำร

ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -ตน้ทุน
เวบ็ไซต์ 

   
        ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรบญัชีขำ้งตน้ไม่มี

ผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั   
 
5. นโยบำยกำรบญัชีส ำคญั 
 5.1 กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 

   รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดิน บำ้นพร้อมท่ีดินและรำยไดจ้ำกกำรขำยอำคำรชุด รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือ
ได้มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของให้กบัผูซ้ื้อแล้ว
 เงินค่ำงวดส่วนท่ีเก็บก่อนกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของใหก้บัผูซ้ื้อจะบนัทึกเป็นค่ำงวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได ้

 
   ตน้ทุนขำยจะค ำนวณตำมตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมำณกำรวำ่จะเกิดข้ึนจริงของโครงกำร อยำ่งไร

ก็ดีตน้ทุนขำยจะถูกปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีท่ีปัจจยัตน้ทุนจริงเปล่ียนไปอยำ่งเป็น
นยัส ำคญั 

   ในกำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยท่ีดิน บำ้นพร้อมท่ีดินและตน้ทุนจำกกำรขำยอำคำรชุด บริษทัได้
ท ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินทั้งหมดตำมเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขำย 

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงโดยวธีิอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 
(Percentage of completion method) เงินค่ำงวดท่ีเก็บไดเ้กินกวำ่อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จจะบนัทึก
เป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้ ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีกำรคำ้ 

   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงบนัทึกรำยได้ค่ำบริหำรหมู่บำ้นเม่ือให้บริกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำของ
สัญญำ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
 
 5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   
   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝำกธนำคำรและเงินสดในมือและเงินทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีจะครบ

ก ำหนดภำยใน 3 เดือนขำ้งหนำ้ โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 
 
 5.3 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บจำกลูกหน้ี

ไม่ไดท้ั้งน้ีโดยกำรประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบักำรวเิครำะห์ฐำนะ
ปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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 5.4 สินคำ้คงเหลือ 
   สินค้ำคงเหลือ ได้แก่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิจะได้รับ

แล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนในกำรได้มำซ่ึงท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำ
ก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มื และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร 

   วสัดุก่อสร้ำงคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีไดรั้บแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

   มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติธุรกิจหกัดว้ยประมำณ
กำรตน้ทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยไปเพื่อใหข้ำยสินคำ้ได ้

 
 5.5 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำรพฒันำ 
   ตน้ทุนกำรพฒันำที่ดิน แสดงในรำคำทุน รำคำทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงที่ดิน

ค่ำพฒันำท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้ืมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร 
   ท่ีดินรอกำรพฒันำเป็นท่ีดินท่ีบริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะถือไวเ้พื่อประโยชน์ในอนำคต รำคำทุน

ประกอบดว้ย ค่ำท่ีดินและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงท่ีดิน รวมทั้งตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเกิด
ในระหวำ่งกำรพฒันำท่ีดิน เฉพำะในขณะท่ีมีกำรพฒันำท่ีดินนั้น  

   ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินและท่ีดินรอกำรพฒันำ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 

   บริษทัจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถำ้มี) ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
 5.6 ตน้ทุนกำรกูย้มื 
   ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยห์รือพฒันำโครงกำรท่ีตอ้งใช้

ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์
จนกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์หรือเม่ือกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินหรือ
หยุดชะงกัลงจนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำต่อไป ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืน ๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น ๆ 

   ส ำหรับเงินกู้ท่ีกู้มำโดยมีวตัถุประสงค์เฉพำะเพื่อพัฒนำโครงกำร ดอกเบ้ียจ่ำยดังกล่ำว
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ำยจริงหักดว้ยรำยได้จำกกำรน ำเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่ครำว ส่วนเงินท่ีกูม้ำ
เพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปดอกเบ้ียจะค ำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นดว้ยอตัรำกำรตั้งข้ึน
เป็นทุน อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของตน้ทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีท่ีไม่
รวมตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ 

 
 5.7 เงินลงทุน  
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 
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  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   บริษทัร่วม หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง

โดยทัว่ไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหวำ่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงใน
งบกำรเงินรวม 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

 
  เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด 
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
   มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยต์รำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือ

หลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวด ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำ
ผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำก
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 
  ค่ำควำมนิยม 
   ค่ำควำมนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่ง

ในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ี
เกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบกำรเงินรวม ส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำก
กำรได้มำซ่ึงบริษทัร่วมจะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

   ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีกำรทดสอบค่ำควำมนิยมวำ่เกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ โดยค ำนวณมูล
ค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร
โดยผูบ้ริหำร และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรโอนกลบัรำยกำร  

   ตน้ทุนของกำรไดม้ำของเงินลงทุนท่ีต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ย ผลต่ำงจะถูกพิจำรณำเป็นค่ำควำมนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ทนัที  

 
5.8  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
    อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน รำคำทุนประกอบด้วยตน้ทุนในกำรได้มำซ่ึงท่ีดิน ค่ำพฒันำ

ท่ีดิน ค่ำก่อสร้ำง ตน้ทุนกำรกูย้มืและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง 
   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวธีิรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   ท่ีดินไม่มีกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำ 
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   ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประเภทอำคำรพกัอำศยัให้เช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 

อำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำ 30  ปี 
ระบบสำธำรณูปโภค 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 

   ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 
 5.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
   ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   รำคำทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ำรวมถึงตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำ

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำร (ถำ้มี) 

   ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนหกัมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 5  ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 

   บริษทัมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
   ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
   ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 
   บริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
 5.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใชง้ำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ ำหน่ำยและบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจำกวนัท่ี
อยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน  ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่ำลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 
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 5.11 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงใน

รำคำทุน 
 

 5.12 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์

อ่ืนทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

   ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลด
ก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและ
ควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ 

   ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัและบริษทัย่อยใชแ้บบจ ำลองกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีระมดัระวงัท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย์ และสำมำรถสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น
ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
เพิ่มข้ึนในภำยหลงัและจะกลบัรำยกำรไดไ้ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
หรือค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 
 5.13 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม
และมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

   ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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 5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
   ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระ

หน้ีสินเกิดข้ึนจำกภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์จำกอดีตและมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสิน
ดงักล่ำว โดยภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 
 5.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน 

   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจำ้ของในทรัพยสิ์น
ให้กบับริษทั และบริษทัมีควำมตั้งใจท่ีจะใช้สิทธิในกำรซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบก ำหนดของ
สัญญำเช่ำ ถูกบนัทึกเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 

   ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภำระผูกพนั
ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตโดยไม่รวมจ ำนวนดอกเบ้ีย ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงวดปีปัจจุบนัตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดง
ฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

   เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี
กำรคำ้รวมตัว๋เงินรับ-จ่ำย เงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไว้
ในแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 5.17 ผลประโยชน์พนกังำน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้ง
ใช้ข้อสมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกับอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 
 5.18 ก ำไรต่อหุน้ 

   ก ำไรต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร
ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกและเรียกช ำระ
แลว้ในระหวำ่งปี 

 
5.19 ภำษีเงินได ้
  ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
  ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกภำษีเงินได ้(ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอตัรำภำษีเงินได ้(ปี 2557 : 20%, ปี 2556 : 20%) ของก ำไรสุทธิ
ก่อนภำษีเงินได ้หลงัจำกปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำร
ค ำนวณภำษีและหกัออกดว้ยรำยกำรท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรำยไดใ้นกำรค ำนวณภำษี 
  นอกจำกน้ีบริษทัค ำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้โดยใช้เกณฑ์กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ให้
เป็นไปตำมประมวลรัษฎำกรก ำหนดและตำมค ำสั่งกรมสรรพำกร เร่ืองกำรค ำนวณก ำไรและเงินได้
สุทธิส ำหรับกิจกำรขำยอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งจะแตกต่ำงไปจำกหลกักำรบญัชีท่ีเลือกปฏิบติัในบำงกรณี
ได้แก่กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขำย ดอกเบ้ียจ่ำย และค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
  บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภำษีเงินได ้(ถำ้มี) ตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งจ่ำย ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎำกรในอตัรำภำษีท่ีก ำหนดโดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ซ่ึงไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี อตัรำภำษีเงิน
ไดเ้ป็นดงัน้ี 
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 อตัรำภำษี 
ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได ้(บำท)  
1 - 300,000 0% 
300,001 - 1,000,000 15% 
มำกกวำ่ 1,000,000 20% 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 
    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน ทั้งน้ี บริษทัได้จดั
ประเภทรำยกำรระหว่ำงสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ใหม่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปี 
2557 
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 5.20 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีจะส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรำยได ้ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 
 5.20.1 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง 

   บริษทัย่อยรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้นให้แก่ลูกคำ้ภำยในโครงกำรของบริษทัโดยอำ้งอิงกบั
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำตำมอตัรำร้อยละท่ีวิศวกรก ำหนดทั้งน้ีไม่รวม
ตน้ทุนท่ีดิน เม่ือกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงถูกก ำหนดโดยพิจำรณำจำกกำรส ำรวจและประมำณกำรโดย
วิศวกรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมส ำเร็จของงำน
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกวศิวกร 

 
 5.20.2 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นและรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยประมำณกำรตน้ทุนงำนปลูกสร้ำงของแต่ละโครงกำรและรับจำ้ง
ปลูกสร้ำงบำ้น จำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุ
ก่อสร้ำงท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นกำร
ให้งำนโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนจนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำร
เปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำร
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

 
 5.20.3 ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้นและรับจำ้งปลูกสร้ำงบำ้น 

   ในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลย
พินิจและขอ้มูลต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำร
รับประกนัผลงำนและกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกงำนปลูกสร้ำงบำ้นตำมสัญญำ โดย
อำศยักำรประเมินสถำนะของโครงกำร กำรวเิครำะห์ขอ้มูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำง
กนัอำจมีผลต่อจ ำนวนประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบำ้น 
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 5.20.4 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินและท่ีดินรอกำรพฒันำ 
   บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 

และท่ีดินรอกำรพฒันำ เม่ือพบว่ำโครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ฝ่ำย
บริหำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน และท่ีดินรอกำร
พฒันำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนสุทธิ อยำ่งไรก็ตำมควำมมีสำระส ำคญั และกำรปรับ
ลดมูลค่ำดงักล่ำวข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 
 5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้น 

   บริษทัประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้น โดยใช้อตัรำตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดและใชมู้ลค่ำประมำณกำรของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 
 5.20.6 สัญญำเช่ำ  

   ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำวำ่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

 
 5.20.7 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

   ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรไม่สำมำรถรับช ำระหน้ีคืนจำกลูกหน้ี
แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประวติักำรจ่ำยช ำระหน้ี อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและฐำนะกำรเงินท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 
 5.20.8 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ
วำ่มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน 
กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่
นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 
 5.20.9 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

   ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำร
ประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำร และอุปกรณ์ และ
ตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้น
เกิดข้ึน 

   นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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  5.20.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร

ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก
อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 
 5.20.11 คดีฟ้องร้อง 

   บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ตำมสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์หลกัฐำนของ
คดีฟ้องร้อง และควำมคิดเห็นจำกทนำยควำม 

 
6. รำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

  รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมแนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั น ำชยัพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ธญัญะ คำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั   ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 
นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 
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  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
   บำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2557  2556  2557  2556 
รำยกำรในระหวำ่งปี          
บริษทัยอ่ย          
ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  606,715.08  332,260.27 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  60,000.00  60,000.00 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  16,822.44  16,822.44 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  30,685,097.73  49,307,882.74 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั ขั้นต ่ำ  20,000 บำท / โครงกำร  -  -  2,790,000.00  2,230,000.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำทุน  -  -  -  2,088.00 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  4,191.79  25,224.67 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 10,000 - 20,000 บำท ต่อเดือน  240,000.00  70,000.00  240,000.00  70,000.00 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำตำมท่ีตกลงร่วมกนั  112,166,768.62  35,053,139.99  112,166,768.62  35,053,139.99 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำตลำด  73,718,367.94  90,318,231.84  63,245,318.78  62,487,458.45 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  861,394.76  541,242.91  252,780.67  58,520.44 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บำท  660,000.00  660,000.00  660,000.00  660,000.00 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำตลำด  2,514,992.99  -  2,514,992.99  - 
ค่ำเช่ำรถกอลฟ์          
 บริษทั ธญัญะ คำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำตลำด  23,400.00  -  23,400.00  - 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  1,387,404.11  -  1,251,924.66 
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  5,372,075.34  1,339,419.18  3,607,691.77  1,244,110.96 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2557  2556  2557  2556 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั         

 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  19,300,000.00  - 

 ยอดเพ่ิมระหวำ่งปี  -  -  1,200,000.00  33,000,000.00 

 ยอดลดลงระหวำ่งปี  -  -  -  (13,700,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  20,500,000.00  19,300,000.00 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ         

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  - - 310,027.40  141,419.18 

เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  374,500.00  363,800.00 

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  8,492,860.06  12,164,627.46 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         

  เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  349,822.38  761,109.71  323,628.78  244,596.68 

 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  25,466,129.17  25,993,913.54  21,707,249.44  21,829,070.26 

 - หจก. สถำพรวฒันำขนส่ง  3,500.00  3,500.00  3,500.00  3,500.00 

 - บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ  ำกดั  35,462,555.07  4,004,324.26  35,462,555.07  4,004,324.26 

 - บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  784,200.00  -  784,200.00  - 

   62,066,206.62  30,762,847.51  67,148,493.35  38,609,918.66  
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  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2557  2556  2557  2556 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  1,000,000.00  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งปี  -  -  -  4,700,000.00 
 ยอดลดลงระหวำ่งปี  -  -  (1,000,000.00)  (3,700,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  -  1,000,000.00 
 - บริษทั เอน็ซีเอส 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งปี  -  71,000,000.00  -  61,000,000.00 
 ยอดลดลงระหวำ่งปี  -  (71,000,000.00)  -  (61,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  -  -  -  - 
   -  -  -  1,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี  75,000,000.00  -  75,000,000.00  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งปี  300,000,000.00  143,800,000.00  260,000,000.00  138,800,000.00 
 ยอดลดลงระหวำ่งปี  (218,000,000.00)  (68,800,000.00)  (218,000,000.00)  (63,800,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี  157,000,000.00  75,000,000.00  117,000,000.00  75,000,000.00 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย         
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  -  5,991.79 
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  2,452,965.75  1,109,261.64  1,293,513.69  1,109,261.64 
   2,452,965.75  1,109,261.64  1,293,513.69  1,115,253.43 

 
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นกำรให้กูย้มืโดยออกเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งิน โดยเรียกเก็บ

อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบก ำหนดจ่ำยช ำระเม่ือทวงถำม  
  เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นกำรกู้ยืมโดยออกเป็นตัว๋สัญญำใช้เงิน โดยเสียอตัรำ

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบก ำหนดจ่ำยช ำระเม่ือทวงถำม  
  เงินกูย้ืมกรรมกำรท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม

ของบริษทั 
  เงินกูย้ืมกรรมกำร เป็นกำรกูย้ืมโดยออกเป็นตัว๋สัญญำใช้เงิน โดยเสียอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี 

และก ำหนดจ่ำยช ำระเม่ือทวงถำม 
 
 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง ออกหนังสือค ้ ำประกันเพื่อค ้ ำ
ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท 
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 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวโุส 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ผูบ้ริหำร        
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,273,260.00  41,163,399.00  41,105,680.00  41,005,899.00 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 835,518.00  1,184,922.00  829,647.00  1,179,416.00 
 รวม 42,108,778.00  42,348,321.00  41,935,327.00  42,185,315.00 

 
7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
เงินสดในมือ 648,891.01  682,000.00  648,891.01  682,000.00 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 4,589,188.07  10,115,312.17  3,005,045.56  7,425,338.30 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 6,783,150.98  19,840,471.19  5,165,073.86  18,752,593.23 
  รวม 12,021,230.06  30,637,783.36  8,819,010.43  26,859,931.53 

 
  เงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวขำ้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนด 
 
8. เงินลงทุนชัว่ครำว  
  บญัชีประกอบดว้ย 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
  2557  2556 

  รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม  รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม 
เงินฝำกประจ ำ  122,064.25  122,064.25  119,810.61  119,810.61 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้         
 - กองทุนเปิดไทยพำณิชยส์ะสมทรัพย ์         
  ตรำสำรหน้ี  498,517.00  559,454.36  498,517.00  549,746.84 
   รวม  620,581.25  681,518.61  618,327.61  669,557.45 
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9. ลูกหน้ีกำรคำ้  
  ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 
กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง        
 ลูกหน้ีค่ำรับเหมำก่อสร้ำง -  24,492,280.45  -  - 
กิจกำรบริหำรหมู่บำ้น        
 ลูกหน้ีค่ำบริหำรหมู่บำ้น 21,400.00  190,660.00  -  - 
  รวม 318,802.00  24,980,342.45  297,402.00  297,402.00 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (297,402.00)  (297,402.00)  (297,402.00)  (297,402.00) 
 ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 21,400.00  24,682,940.45  -  - 

 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ วเิครำะห์แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ -  190,660.00  -  - 
มำกกวำ่ 0 เดือนถึง 3 เดือน 21,400.00  -  -  - 
มำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  24,492,280.45  -  - 
มำกกวำ่ 12 เดือน 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 
 รวม 318,802.00  24,980,342.45  297,402.00  297,402.00 

 
  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ยอดตน้ปี 297,402.00  325,560.00  297,402.00  325,560.00 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
ลดลง -  (28,158.00)  -  (28,158.00) 
ยอดส้ินปี 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 

 
รำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวำ่งปี 2556 เกิดจำกกำรไดรั้บคืนเงินจ ำนวน 28,158 บำท  
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10. สินคำ้คงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
รำคำทุนบำ้นสร้ำงเสร็จ  416,365,935.76  410,363,910.39  416,365,935.76  410,363,910.39 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 7,215,565.97  9,007,704.03  -  - 
 รวม 423,581,501.73  419,371,614.42  416,365,935.76  410,363,910.39 
หกั ค่ำเผือ่มลูค่ำสินคำ้ลดลง      (15,485,682.34)  (15,485,682.34)  (15,485,682.34)  (15,485,682.34) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 408,095,819.39  403,885,932.08  400,880,253.42  394,878,228.05 

 
  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ยอดตน้ปี 15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34 
เพ่ิมข้ึน / รับโอน -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดส้ินปี 15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ัญญำแลว้ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นสร้ำงเสร็จ 171  416.37  98  410.36 
บำ้นสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตสั์ญญำจะซ้ือจะขำยแลว้ (49)  (86.62)  (36)  (79.47) 
บำ้นสร้ำงเสร็จคงเหลือยกไปท่ียงัไม่ได ้        
 ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 122  329.75  62  330.89 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สินคำ้คงเหลือของบริษทัจ ำนวน 394.99 ลำ้นบำท และ 359.03 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศตำมหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 
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11. ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 
  11.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 3,432,493,727.10  3,620,851,820.97  3,432,493,727.10  3,620,851,820.97 

ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 951,952,827.49  808,205,376.26  951,952,827.49  808,205,376.26 

บำ้นระหวำ่งปลูกสร้ำง 4,938,448,060.27  4,696,354,316.24  4,940,560,081.52  4,697,722,118.08 

ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 416,948,719.71  374,947,033.29  416,948,719.71  374,947,033.29 

 รวม 9,739,843,334.57  9,500,358,546.76  9,741,955,355.82  9,501,726,348.60 

หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (416,365,935.76)  (410,363,910.39)  (416,365,935.76)  (410,363,910.39) 

 โอนไปตน้ทุนขำย (6,484,201,452.81)  (6,543,847,493.09)  (6,484,201,452.81)  (6,543,847,493.09) 

 โอนไปอสังหำริมทรัพย ์        

  เพื่อกำรลงทุน (192,003,952.31)  -  (192,003,952.31)  - 

ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 2,647,271,993.69  2,546,147,143.28  2,649,384,014.94  2,547,514,945.12 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินจ ำนวน 192.00 ลำ้นบำท

ไปบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกในระหว่ำงปีฝ่ำยบริหำรได้มีกำรเปล่ียนแปลง
แผนกำรบริหำรงำนจำกกำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมเพื่อขำยไปเป็นอำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำ (หมำยเหตุ 16) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินในโครงกำรของบริษทั 
ส่วนใหญ่ไดน้ ำไปค ้ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วน
หน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 59.56 ลำ้นบำท และ 67.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
กำรพฒันำท่ีดิน โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 5.40 และร้อยละ 
7.70 ตำมล ำดบั  
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 11.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู ่
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 

จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้ปี 21  15 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ 3  2 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ 4  8 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นปี 22  21 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้  ำสัญญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 10,836.42  9,324.72 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่ 72.88  74.18 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรพฒันำโครงกำรในส่วน

ของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 278.69 ล้ำนบำท และ 91.06 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 
12. ท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ยอดยกมำ 1,211,563,547.73  1,780,965,449.48  1,211,206,936.73  1,780,608,838.48 
บวก เพ่ิมในระหวำ่งปี 619,039,948.23  156,856,173.95  550,540,590.23  156,856,173.95 
 รวม 1,830,603,495.96  1,937,821,623.43  1,761,747,526.96  1,937,465,012.43 
หกั - โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (100,533,745.88)  (717,858,075.70)  (100,533,745.88)  (717,858,075.70) 
  -  ลดลงจำกกำรโอนกลบัภำระหน้ีสินจำก 
   กำรซ้ือโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์
   (ดูหมำยเหตุ 24) (8,025,000.00)  (8,400,000.00)  (8,025,000.00)  (8,400,000.00) 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 1,722,044,750.08  1,211,563,547.73  1,653,188,781.08  1,211,206,936.73 

 
  ในระหว่ำงปี บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ซ้ือท่ีดินจ ำนวนเงิน 68.50 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีแผนพฒันำ                    

อสังริมทรัพยใ์นอนำคต 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำส่วนใหญ่ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืม

ระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 
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13.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  
       สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,577,018.05  3,902,219.74  4,509,004.28  3,869,774.47 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,950,281.96  797,357.93  2,950,281.96  797,357.93 
ลูกหน้ีส ำรองจ่ำย 2,468,525.95  2,433,911.13  -  - 
ลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกร้อง  180,000.00  180,000.00  180,000.00  180,000.00 
เงินให้กูย้มืพนกังำน 189,051.83  213,437.37  180,371.67  198,437.37 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ตำมสญัญำจำ้งเหมำ - คอนโด 15,340,283.69  23,185,549.93  15,340,283.69  23,185,549.93 
สินคำ้เพื่อแถม 542,433.48  -  542,433.48  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,628,803.47  2,786,423.36  2,892,331.08  2,891,508.24 
          รวม 28,876,398.43  33,498,899.46  26,594,706.16  31,122,627.94 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00) 
          สุทธิ 28,563,244.43  33,185,745.46  26,281,552.16  30,809,473.94 

 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
ยอดตน้ปี 313,154.00  313,154.00  313,154.00  313,154.00 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดส้ินปี 313,154.00  313,154.00  313,154.00  313,154.00 

 
14. เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 8,879,230.74 บำท และ 
8,785,356.39 บำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค และบริกำร
สำธำรณะส่วนกลำง ค ้ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัย่อยมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 230,161.87 บำท และ 
226,408.87 บำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  

  เงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
     วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีรำคำทุน 

 ทุนช ำระแลว้ (บำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (บำท)  จ ำนวนเงิน (บำท) 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

บริษทัร่วม                
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั 2,000,000.00  2,000,000.00  40  40  30,487.13  30,487.13  240,000.00  240,000.00 
หกั : ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ         (30,487.13)  (30,487.13)  (240,000.00)  (240,000.00) 

        เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -  -  - 

บริษทัยอ่ย                 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 10,000,000.00  10,000,000.00  100  100  25,864,418.19  28,967,616.75  11,864,497.95  11,864,497.95 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  (219,832.19)  783,198.85  -  - 

         25,644,586.00  29,750,815.60  11,864,497.95  11,864,497.95 
หกั : ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ         -  -  -  - 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         25,644,586.00  29,750,815.60  11,864,497.95  11,864,497.95 

 
 ในเดือนตุลำคม 2555 บริษทั เอ็นชัวร์โฮม จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 
เรียลเอสเตท จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผ่ำนบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จ ำกดั ไดเ้ลิกกิจกำร และไดท้  ำกำรจด
ทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2555 และอยูใ่นระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จ ำนวน 160,000 บำท ส่วนท่ีเหลือผูบ้ริหำรของบริษทัคำด
วำ่จะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน
ทั้งจ  ำนวนเป็นเงิน 240,000 บำท 
 

16. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ยอดตำมบญัชี   จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ี  จ ำนวนท่ีรับโอน  ยอดตำมบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 56  เพิ่มข้ึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
 ท่ีดิน -  -  -  45,360,472.19  45,360,472.19 
 อำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง -  26,634,465.37  -  121,357,419.34  147,991,884.71 
 ระบบสำธำรณูปโภค -  214,000.00  -  25,286,060.78  25,500,060.78 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งระหวำ่งติดตั้ง -  8,920,502.16  -  -  8,920,502.16 

 รวม -  35,768,967.53  -  192,003,952.31  227,772,919.84 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย ์จ  ำนวนเงินศูนย ์

บำท และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน จ ำนวนเงิน 3,244,872.23 บำท ท่ีไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนทั้งจ  ำนวนไปค ้ำประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 22 
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  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจ ำนวนเงิน
ประมำณ 4.82 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน
ส ำหรับกำรค ำนวนดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 8.05 

 
17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 56 

 จ ำนวนท่ี 
เพิ่มข้ึน 

 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 จ ำนวนท่ีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    72,914,474.64  -  (5,450,999.75)  -  67,463,474.89 
อำคำร  - ส ำนกังำน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    124,163,638.02  -  (8,701,635.32)  -  115,462,002.70 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9,506,950.43  652,845.22  -  -  10,159,795.65 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 26,589,133.51  3,957,908.71  -  -  30,547,042.22 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 24,223,697.07  553,787.05  (86,305.80)  -  24,691,178.32 
ยำนพำหนะ 21,550,631.75  11,390.00  (1,912,666.00)  1,784,841.00  21,434,196.75 
ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 4,185,173.00  -  -  (1,784,841.00)  2,400,332.00 

    รวม 344,594,861.25  5,175,930.98  (16,151,606.87)  -  333,619,185.36 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนกังำน (9,774,836.33)  (428,464.69)  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (69,315,768.28)  (5,363,851.35)  5,957,896.28  -  (68,721,723.35) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,890,968.28)  (32,634.99)  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,923,297.58)  (332,797.65)  -  -  (4,256,095.23) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (3,922,469.26)  (1,619,488.92)  -  -  (5,541,958.18) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (18,628,319.88)  (2,956,428.48)  -  -  (21,584,748.36) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (15,024,576.17)  (2,821,727.88)  12,578.71  -  (17,833,725.34) 
ยำนพำหนะ (12,296,241.07)  (2,092,404.95)  1,645,173.22  (1,179,346.58)  (13,922,819.38) 
ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (1,047,632.65)  (620,516.40)  -  1,179,346.58  (488,802.47) 

    รวม (177,824,109.50)  (16,268,315.31)  7,615,648.21  -  (186,476,776.60) 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          
 - อำคำรสโมสร (2,300,000.00)  -  (700,000.00)  -  (1,600,000.00) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธิ 164,470,751.75        145,542,408.76 
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 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 55 

 จ ำนวนท่ี 
เพิ่มข้ึน 

 
 

จ ำนวน 
ท่ีลดลง 

 จ ำนวนท่ีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          
ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    72,914,474.64  -  -  -  72,914,474.64 
อำคำร  - ส ำนกังำน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    124,163,638.02  -  -  -  124,163,638.02 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,186,966.27  3,434,109.58  (114,125.42)  -  9,506,950.43 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 24,770,171.21  2,349,642.03  (530,679.73)  -  26,589,133.51 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 19,215,170.54  5,050,256.53  (41,730.00)  -  24,223,697.07 
ยำนพำหนะ 20,780,595.75  2,818,768.00  (2,048,732.00)  -  21,550,631.75 
ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,784,841.00  2,400,332.00  -  -  4,185,173.00 

    รวม 331,277,020.26  16,053,108.14  (2,735,267.15)  -  344,594,861.25 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       
อำคำร - ส ำนกังำน (9,264,671.22)  (510,165.11)  -  -  (9,774,836.33) 
           - สโมสร (63,253,637.09)  (6,062,131.19)  -  -  (69,315,768.28) 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,386,401.53)  (504,566.75)  -  -  (43,890,968.28) 
ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,589,585.66)  (333,711.92)  -  -  (3,923,297.58) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,574,264.22)  (1,377,381.89)  29,176.85  -  (3,922,469.26) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (16,912,323.18)  (2,246,669.43)  530,672.73  -  (18,628,319.88) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (12,743,632.98)  (2,322,672.19)  41,729.00  -  (15,024,576.17) 
ยำนพำหนะ (12,302,677.44)  (2,042,291.63)  2,048,728.00  -  (12,296,241.07) 
ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (658,446.58)  (389,186.07)  -  -  (1,047,632.65) 

    รวม (164,685,639.90)  (15,788,776.18)  2,650,306.58  -  (177,824,109.50) 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ          
 - อำคำรสโมสร -  (2,300,000.00)  -  -  (2,300,000.00) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธิ 166,591,380.36        164,470,751.75 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.56 
 

จ ำนวนท่ี 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จ ำนวน 

ท่ีลดลง 
 
จ ำนวนท่ีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน          

ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    72,914,474.64  -  (5,450,999.75)  -  67,463,474.89 

อำคำร - ส ำนกังำน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

           - สโมสร    124,163,638.02  -  (8,701,635.32)  -  115,462,002.70 

บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,618,713.01  137,926.22  -  -  3,756,639.23 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 24,280,548.29  3,928,908.71  -  -  28,209,457.00 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 24,058,804.55  553,787.05  (86,305.80)  -  24,526,285.80 

ยำนพำหนะ 20,039,332.83  11,390.00  (1,912,666.00)  1,784,841.00  19,922,897.83 

ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 4,185,173.00  -  -  (1,784,841.00)  2,400,332.00 

    รวม 334,721,847.17  4,632,011.98  (16,151,606.87)  -  323,202,252.28 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       

อำคำร - ส ำนกังำน (9,774,836.33)  (428,464.69)  -  -  (10,203,301.02) 

           - สโมสร (69,315,768.28)  (5,363,851.35)  5,957,896.28  -  (68,721,723.35) 

บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,890,968.28)  (32,634.99)  -  -  (43,923,603.27) 

ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,923,297.58)  (332,797.65)  -  -  (4,256,095.23) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,153,863.04)  (497,283.63)  -  -  (2,651,146.67) 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (16,555,417.97)  (2,866,134.03)  -  -  (19,421,552.00) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (14,868,323.37)  (2,818,849.38)  12,578.71  -  (17,674,594.04) 

ยำนพำหนะ (11,009,046.24)  (2,032,004.95)  1,645,173.22  (1,179,346.58)  (12,575,224.55) 

ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (1,047,632.65)  (620,516.40)  -  1,179,346.58  (488,802.47) 

    รวม (172,539,153.74)  (14,992,537.07)  7,615,648.21  -  (179,916,042.60) 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ                                        

 - อำคำรสโมสร (2,300,000.00)  -  700,000.00  -  (1,600,000.00) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 159,882,693.43        141,686,209.68 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.55 
 

จ ำนวนท่ี 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จ ำนวน 

ท่ีลดลง 
 
จ ำนวนท่ีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตำมบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน          

ท่ีดิน  - ส ำนกังำน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    72,914,474.64  -  -  -  72,914,474.64 

อำคำร - ส ำนกังำน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

           - สโมสร    124,163,638.02  -  -  -  124,163,638.02 

บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,373,421.60  245,291.41  -  -  3,618,713.01 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 22,564,045.24  2,247,182.78  (530,679.73)  -  24,280,548.29 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 19,064,670.54  5,035,864.01  (41,730.00)  -  24,058,804.55 

ยำนพำหนะ 19,288,296.83  2,799,768.00  (2,048,732.00)  -  20,039,332.83 

ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 1,784,841.00  2,400,332.00  -  -  4,185,173.00 

    รวม 324,614,550.70  12,728,438.20  (2,621,141.73)  -  334,721,847.17 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                                       

อำคำร - ส ำนกังำน (9,264,671.22)  (510,165.11)  -  -  (9,774,836.33) 

           - สโมสร (63,253,637.09)  (6,062,131.19)  -  -  (69,315,768.28) 

บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย (43,386,401.53)  (504,566.75)  -  -  (43,890,968.28) 

ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,589,585.66)  (333,711.92)  -  -  (3,923,297.58) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,684,447.10)  (469,415.94)  -  -  (2,153,863.04) 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (14,931,444.40)  (2,154,646.30)  530,672.73  -  (16,555,417.97) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (12,589,304.44)  (2,320,747.93)  41,729.00  -  (14,868,323.37) 

ยำนพำหนะ (11,073,807.21)  (1,983,967.03)  2,048,728.00  -  (11,009,046.24) 

ยำนพำหนะ-ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (658,446.58)  (389,186.07)  -  -  (1,047,632.65) 

    รวม (160,431,745.23)  (14,728,538.24)  2,621,129.73  -  (172,539,153.74) 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ                                        

 - อำคำรสโมสร -  (2,300,000.00)  -  -  (2,300,000.00) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 164,182,805.47        159,882,693.43 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 100.52 ล้ำนบำท 

(มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 57.53 ลำ้นบำท และ 61.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) น ำไปจดจ ำนองค ้ำประกนัเงิน
กูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลำ้นบำท 
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สินทรัพยท่ี์ตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุน ดงัน้ี 
 บำท 

รำยกำรสินทรัพย ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2557  2556  2557  2556 
อำคำร - ส ำนกังำน  10,203,302.00  -  10,203,302.00  - 
อำคำร - สโมสร(สนำมเทนนิส)  2,858,014.06  2,858,014.06  2,858,014.06  2,858,014.06 
บำ้นตวัอยำ่งและส ำนกังำนขำย  41,698,978.17  40,403,261.14  41,698,978.17  40,403,261.14 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  1,925,119.29  1,752,798.34  1,270,201.80  1,097,880.85 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน  15,199,351.61  14,590,990.86  13,528,168.06  12,932,487.31 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  10,832,060.56  10,157,994.56  10,681,560.56  10,007,494.56 
ยำนพำหนะ  5,902,957.82  6,911,273.82  4,693,658.90  5,701,974.90 
  รวม  88,619,783.51  76,674,332.78  84,933,883.55  73,001,112.82 

 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

 จ ำนวนท่ี  
เพ่ิมข้ึน / รับโอน 

 จ ำนวนท่ี 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

รำคำทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  6,750,846.25  921,675.00  -  7,672,521.25 
 รวม  6,750,846.25  921,675.00  -  7,672,521.25 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (2,677,745.24)  (952,822.63)  -  (3,630,567.87) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,073,101.01      4,041,953.38 

 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55 

 จ ำนวนท่ี  
เพ่ิมข้ึน / รับโอน 

 จ ำนวนท่ี 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

รำคำทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  6,434,393.45  316,452.80  -  6,750,846.25 
 รวม  6,434,393.45  316,452.80  -  6,750,846.25 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  (1,826,729.56)  (851,015.68)  -  (2,677,745.24) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,607,663.89      4,073,101.01 
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19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 41,026,732.38  43,873,751.29  41,026,732.38  43,873,751.29 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 206,779,886.00  129,927,500.00  206,779,886.00  129,927,500.00 
  รวม  247,806,618.38  173,801,251.29  247,806,618.38  173,801,251.29 

 
   วงเงิน (ลำ้นบำท)       

 2557  2556  อตัรำดอกเบ้ีย  วนัครบก ำหนด  ภำระค ้ำประกนั 
วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 25.00  25.00  อตัรำ MOR ต่อปี   เม่ือทวงถำม  -  จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิงปลูก 
          สร้ำงบนท่ีดินของบริษทั 
         -  ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบำงท่ำน 

-  แห่งท่ี 2 20.00  20.00  อตัรำเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน  
บวกร้อยละ 1.15 

 เม่ือทวงถำม  - ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบำงท่ำนและบญัชี
 เงินฝำกประจ ำของกรรมกำรบำงท่ำน 

-  แห่งท่ี 3 15.00  -  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  -  ค ้ำประกนัโดยท่ีดินของญำติกรรมกำร 
 รวมวงเงิน 60.00  45.00       
          
เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 35.00  35.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  16 มกรำคม 2558  - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของ 
          กรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งท่ี 2 13.78  56.93  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  6 กุมภำพนัธ์ 2558, 

9 เมษำยน 2558 
 -  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ีมี

 อยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำยหนำ้
 บนท่ีดินของโครงกำร 

 - แห่งท่ี 3 38.00  38.00  อตัรำ MLR ต่อปี  16 มกรำคม 2558  - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบน
 ท่ีดินของบริษทั 

 - แห่งท่ี 4 120.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  3 เมษำยน 2558  - ค ้ำประกนัโดยท่ีดินของญำติกรรมกำร 
 206.78  129.93       
 รวมวงเงิน 266.78  174.93       

 
 ภำยใตส้ัญญำเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ 
ท่ีก ำหนดไวน้ี้ 

   นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ไม่จ  ำหน่ำย จ่ำย
โอน ให้เช่ำ จ  ำน ำ จ  ำนอง ก่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ กำร
รักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวำ่ไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และกำรยกผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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20. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม                                                                                                                                                                                                                                                                         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 116,142,639.15  95,132,298.83  114,418,591.21  94,334,931.03 
เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 2,264,165.21  1,871,102.00  2,263,495.21  1,870,432.00 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 3,533,216.21  3,969,806.24  3,460,769.83  3,915,022.36 
อ่ืน ๆ 1,121,147.45  2,163,497.20  929,049.45  297,185.00 
 รวม 123,061,168.02  103,136,704.27  121,071,905.70  100,417,570.39 

 
21.  ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

  ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

  2557  2556 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  593,127.59  54,368.41  647,496.00  592,183.08  94,808.92  686,992.00 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั             
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินสำมปี  445,183.44  13,459.55  458,642.99  1,038,311.04  67,827.96  1,106,139.00 
  รวม  1,038,311.03  67,827.96  1,106,138.99  1,630,494.12  162,636.88  1,793,131.00 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัมีสัญญำเช่ำซ้ือยำนพำหนะจ ำนวนสองและส่ีสัญญำ

ตำมล ำดบั กบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็นเงิน 2,214,750 บำท และ 3,087,750 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมล ำดบั ระยะเวลำผอ่นช ำระ 36 งวด จ่ำยช ำระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  

  ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำดงักล่ำว 

  ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทั 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

22. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ        
แห่งท่ี 1 1,190,252,333.41  762,783,509.96  1,190,252,333.41  762,783,509.96 
แห่งท่ี 2 615,111,767.92  634,459,321.90  615,111,767.92  634,459,321.90 
 รวม 1,805,364,101.33  1,397,242,831.86  1,805,364,101.33  1,397,242,831.86 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (598,923,847.32)  (429,571,554.32)  (598,923,847.32)  (429,571,554.32) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 1,206,440,254.01  967,671,277.54  1,206,440,254.01  967,671,277.54 
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  กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 รำยละเอียดดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 1,397,242,831.86  1,397,242,831.86 
หกั : จ่ำยคืนเงินกู ้ (1,226,054,340.34)  (1,226,054,340.34) 
บวก : กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 1,634,175,609.81  1,634,175,609.81 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 1,805,364,101.33  1,805,364,101.33 

 
 วงเงิน (ลำ้นบำท)     
 2557  2556  อตัรำดอกเบ้ีย  ภำระค ้ำประกนั 

เงินกูย้มืระยะยำว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 -  534.77  อตัรำ MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 ต่อปี 
 จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิง
ปลูกสร้ำงบนท่ีดินของโครงกำร 

  - วงเงินท่ี 2 139.47  139.47  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 3 17.25  307.20  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 4 68.11  296.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 5 254.19  271.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 6 219.05  267.95  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 7 41.25  20.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 8 46.10  46.10  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 9 -  37.17  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 10 90.83  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 11 264.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 12 50.00  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
 แห่งท่ี 2        
  - วงเงินท่ี 1 183.82  456.12  อตัรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
       ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
       ในภำยหนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 
 - วงเงินท่ี 2 46.34  65.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  และท่ีดินของกรรมกำร 
 - วงเงินท่ี 3 79.93  40.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 4 111.61  229.34  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 5 -  189.12  อตัรำ MLR ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 6 6.72  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 7 65.00  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
 - วงเงินท่ี 8 121.68  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
 1,805.35  2,899.24     
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 ธนำคำรในประเทศแห่งท่ี 1 
วงเงินท่ี 1 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 3  ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำ
คร้ังแรก (วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2553 และ 15 พฤษภำคม 2555)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้มืทั้งจ  ำนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 2  
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดั
ประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปีทั้งจ  ำนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 3  
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 5 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 30 ตุลำคม 2555, 29 มกรำคม 2556 และ 5 มีนำคม 2556) อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ได้ประมำณ
กำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 4 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2556 และ 13 กนัยำยน 2556) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืม
ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับเงินกู้
ในส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 5 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 9 สิงหำคม 2556, 16 กันยำยน 2556 และ 17 กรกฎำคม 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้
ประมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 6 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 9 ตุลำคม 2556, 31 ตุลำคม 2556 และ 8 พฤศจิกำยน 2556) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณ
กำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 7 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 9 ตุลำคม 2556) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำยใน
หน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 8 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรก (วนัท่ี 
12 พฤศจิกำยน 2556) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2557 บริษทัไดท้  ำหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืน
เงินกูย้ืมทั้งหมดเป็นวนัท่ี 11 สิงหำคม 2558 และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใต้
บญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ  ำนวนแลว้ 
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วงเงินท่ี 9 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรก (วนัท่ี 
13 ธนัวำคม 2556)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้มืทั้งจ  ำนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 10 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ัง
แรก (วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย
ภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนกำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 11 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน  1  ปี นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรก 
(วนัท่ี 23 ธันวำคม  2557) และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 12 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน  2 ปี นบัจำกวนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรก 
(วนัท่ี 22 ธันวำคม 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำยใน
หน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนกำรเงินส ำหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
 
กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขอ่ืนๆ  
 นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ไม่จ  ำหน่ำย จ่ำย
โอน ให้เช่ำ จ  ำน ำ จ  ำนอง ก่อให้เกิดภำระติดพนัหรือท ำให้ตกอยูใ่นควำมรับผิดหรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีมีผลท ำ
ให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้หกู้ก่้อน กำรรักษำอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 ในวงเงินท่ี 1, 2,4,5,6,7,8 และ 9 และกำรรักษำอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ี 1.2 : 1 ในวงเงินท่ี 1,3,4 และ 5  กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และกำรยกผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 
 ธนำคำรในประเทศแห่งท่ี 2 

วงเงินท่ี 1 
 บริษัทจะต้องจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ทั้ งหมดภำยใน 72 เดือน นับจำกวนัท่ีลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 3 
ธันวำคม 2555) และในปี 2557 บริษทัได้จดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใตบ้ญัชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 2 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 72 เดือน เร่ิมช ำระงวดแรก ภำยใน 1 เดือนนบัจำกวนัท่ี
ลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 9 เมษำยน 2556) และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใตบ้ญัชี
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
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วงเงินท่ี 3 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 96 เดือน เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนบัจำกวนัท่ี
ลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557) และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใต้
บญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 4 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 72 เดือน เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนบัจำกวนัท่ี
ลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 20 พฤษภำคม 2556) และในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไวภ้ำยใต้
บญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 5 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน 48 เดือน เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนบัจำกวนัท่ี
ลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2556)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้มืทั้งจ  ำนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 6 
     บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน  72 เดือน  เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน  6 เดือนนับจำก
วนัท่ีลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2557) อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำด
วำ่จะตอ้งจ่ำยภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับเงินกูใ้น
ส่วนน้ี  เน่ืองจำกบริษทัไดจ่้ำยคืนเงินตน้เกินกวำ่ท่ีสัญญำก ำหนดไวแ้ลว้ 
วงเงินท่ี 7 
  บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน  60  เดือน  เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน  1  เดือนนบัจำก
วนัท่ีลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2557) และในปี 2557 บริษทัได้จดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำวไว้
ภำยใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 8 
 บริษทัจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภำยใน  48  เดือน  เร่ิมช ำระงวดแรกภำยใน  1  เดือนนบัจำก
วนัท่ีลงนำมในสัญญำ (วนัท่ี 23 ธันวำคม 2557) และในปี 2557 บริษทัได้จดัประเภทหน้ีสินดังกล่ำวไว้
ภำยใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีแลว้ 
 
กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขอ่ืนๆ 
 นอกจำกน้ีบริษัทต้องปฎิบัติตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกู้ก  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคัญ ได้แก่ กำรท ำ
ประกันภัยส่ิงปลูกสร้ำงบนทรัพย์หลักประกันทั้ งท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และท่ีจะมีข้ึนในอนำคต ในวงเงิน
ประกนัภยัไม่นอ้ยกวำ่ 60 ลำ้นบำท และกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.0 : 1 ในแต่ละไตรมำส  
และวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่ำ 37 ล้ำนบำท ในวงเงินท่ี 3 หรือในกรณีท่ีส่ิงปลูกสร้ำงบนทรัพย์
หลกัประกนัมีมูลค่ำต ่ำกว่ำวงเงินประกนัภยัท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้ ให้ก ำหนดวงเงินประกนัภยัเท่ำกบัวงเงิน
ประกนัภยัสูงสุดท่ีบริษทัประกนัภยัรับประกนั หรือในวงเงินประกนัภยัสูงสุดท่ีผูใ้หสิ้นเช่ือเห็นสมควร 
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23. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  
   ภำวะผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ประกอบดว้ย 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 28,860,312.00  23,916,152.00  28,166,432.00  23,578,978.00 
ตน้ทุนบริกำร และดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 3,913,268.00  4,062,802.00  3,702,861.00  3,868,458.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยจริง (2,171,200.00)  -  (2,171,200.00)  - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  881,358.00  -  718,996.00 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนปลำยปี 30,602,380.00  28,860,312.00  29,698,093.00  28,166,432.00 

  
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,028,876.00  3,157,298.00  2,845,605.00  2,982,222.00 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 884,392.00  905,504.00  857,256.00  886,236.00 
รวม 3,913,268.00  4,062,802.00  3,702,861.00  3,868,458.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริกำร 153,773.00  151,674.00  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 984,008.00  910,357.00  984,008.00  910,357.00 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,055,577.00  910,345.00  1,031,950.00  892,449.00 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 835,518.00  1,184,922.00  829,647.00  1,179,416.00 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 884,392.00  905,504.00  857,256.00  886,236.00 
รวม 3,913,268.00  4,062,802.00  3,702,861.00  3,868,458.00 

 
  ขอ้สมมุติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 

 ร้อยละ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
อตัรำคิดลด 3.6474 - 4.5822  3.6474 - 4.5822  3.6474  3.6474 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 - 6.00  5.00 - 6.00  6.00  6.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 0 - 43  0 - 43  0 - 23  0 - 23 
อตัรำมรณะ (ตำมตำรำงมรณะปี 2551) 100.00  100.00  100.00  100.00 
อตัรำทุพพลภำพ 5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ 

 
24. ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์

 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยโ์ครงกำรหน่ึง กับ
บริษัทแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธันวำคม 2547 โดยตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน
ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคำ้เดิมของโครงกำร  
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 ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ประกอบดว้ย  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 
ยอดยกมำ 80,719,350.00  104,449,450.00 
หกั ลดลง (โอนกลบั) ในระหวำ่งปี (13,545,000.00)  (23,730,100.00) 
ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 67,174,350.00  80,719,350.00 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนพฒันำท่ีดินจ ำนวน 12.10 ลำ้นบำท และท่ีดินรอกำรพฒันำจ ำนวน 55.07 ลำ้นบำท 
 

25.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม  2557 
  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2556 
  ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม  2557 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   10,671,976.15  10,449,987.93  10,644,171.15  10,437,692.53 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (10,811,824.49)  (8,793,819.05)  (11,214,722.02)  (8,722,496.85) 

  (139,848.34)  1,656,168.88  (570,550.87)  1,715,195.68 

 
25.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 531,896.00  (531,896.00)  -  - 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-อำคำรสโมสร 460,000.00  (140,000.00)  -  320,000.00 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 5,645,581.80  321,841.80  -  5,967,423.60 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,764,510.13  572,042.42  -  4,336,552.55 
  รวม 10,449,987.93  221,988.22  - - 10,671,976.15 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
  เงินลงทุนเพื่อคำ้ (10,245.97)  (1,941.50)  -  (12,187.47) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (8,783,573.08)  (2,016,063.94)  -  (10,799,637.02) 
  รวม (8,793,819.05)  (2,018,005.44)  - - (10,811,824.49) 
  สุทธิ 1,656,168.88      (139,848.34)  
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 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 90,490.00  (90,490.00)  -  - 
 มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่เรียกเก็บ 1,487,000.00  (1,487,000.00)  -  - 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 2,217,094.20  (1,685,198.20)  -  531,896.00 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-อำคำรสโมสร -  460,000.00  -  460,000.00 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,717,038.00  928,543.80  -  5,645,581.80 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,240,284.96  524,225.17  -  3,764,510.13 
  รวม 11,799,907.16  (1,349,919.23)  -  10,449,987.93 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
  เงินลงทุนเพื่อคำ้ (8,040.38)  (2,205.59)  -  (10,245.97) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (14,435,730.86)  5,652,157.78  -  (8,783,573.08) 
  รวม (14,443,771.24)  5,649,952.19  -  (8,793,819.05) 
  สุทธิ (2,643,864.08)      1,656,168.88 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 531,896.00  (531,896.00)  -  - 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-อำคำรสโมสร 460,000.00  (140,000.00)  -  320,000.00 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 5,633,286.40  306,332.20  -  5,939,618.60 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,764,510.13  572,042.42  -  4,336,552.55 
  รวม 10,437,692.53  206,478.62  -  10,644,171.15 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
  เงินลงทุนเพื่อคำ้ (10,245.97)  (1,941.50)  -  (12,187.47) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (8,712,250.88)  (2,490,283.67)  -  (11,202,534.55) 
  รวม (8,722,496.85)  (2,492,225.17)  -  (11,214,722.02) 
  สุทธิ 1,715,195.68      (570,550.87) 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 90,490.00  (90,490.00)  -  - 
 มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่เรียกเก็บ 1,487,000.00  (1,487,000.00)  -  - 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 2,217,094.20  (1,685,198.20)  -  531,896.00 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ-อำคำรสโมสร -  460,000.00  -  460,000.00 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 4,715,795.60  917,490.80  -  5,633,286.40 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,240,284.96  524,225.17  -  3,764,510.13 
  รวม 11,798,664.76  (1,360,972.23)  -  10,437,692.53 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
  เงินลงทุนเพื่อคำ้ (8,040.38)  (2,205.59)  -  (10,245.97) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (14,364,408.66)  5,652,157.78  -  (8,712,250.88) 
  รวม (14,372,449.04)  5,649,952.19  -  (8,722,496.85) 
  สุทธิ (2,573,784.28)      1,715,195.68 

 
25.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 25.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

        ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย  
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 27,699,882.69  32,111,491.10  27,632,236.06  31,901,998.24 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 1,796,017.22  (4,300,032.96)  2,285,746.55  (4,288,979.96) 
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร        

 เปล่ียนแปลงของอตัรำภำษี -  -  -  - 
 รวม 29,495,899.91  27,811,458.14  29,917,982.61  27,613,018.28 
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 25.2.2  กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 143,561,689.52  133,088,252.95  148,092,398.24  133,863,656.18 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 15-20%  15-20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 29,061,787.99  26,969,302.67  29,618,479.65  26,772,731.24 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
ก ำไรทำงภำษี 434,111.92  842,155.47  299,502.96  840,287.04 

รำยกำรปรับมูลค่ำภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเปล่ียนแปลง        
ของอตัรำภำษี -  -  -  - 

รวมรำยกำรกระทบยอด 434,111.92  842,155.47  299,502.96  840,287.04 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 29,495,899.91  27,811,458.14  29,917,982.61  27,613,018.28 

 
  25.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 2557  2556 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

 (พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 143,561,689.52    133,088,252.95   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 29,061,787.99  20.24  26,969,302.67  20.26 
รำยกำรกระทบยอด 434,111.92  0.30  842,155.47  0.64 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 29,495,899.91  20.54  27,811,458.14  20.90 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี 

 (พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 148,092,398.24    133,863,656.18   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 29,618,479.65  20.00  26,772,731.24  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 299,502.96  0.20  840,287.04  0.63 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 29,917,982.61  20.20  27,613,018.28  20.63 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมตั้งแต่ปี 2552 ท่ียงั

ไม่ไดใ้ช้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3.43 ลำ้นบำท และ 2.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ได้
บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่
แน่นอนว่ำบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้
ประโยชน ์
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26. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ตำมบทบญัญติัของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรองอยำ่ง

นอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรประจ ำปีหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองดงักล่ำว จะมีจ ำนวน
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
   ในปี 2557 บริษทัได้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 5.90 ลำ้นบำท ของก ำไรประจ ำปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 
   ในปี 2556 บริษทัได้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 5.50 ลำ้นบำท ของก ำไรประจ ำปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 
 

27. เงินปันผล 
  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติให้
บริษทัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.034 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 40.32 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2557 

  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติให้
บริษทัจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.035 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 41.51 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2556 

 
28. กำรบริหำรจดักำรทุน 
  วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำง

ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  
  ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน

เท่ำกบั 1.20 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 : 0.94 : 1) และบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.19 : 1 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 : 0.95 : 1) 

 
29. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนส ำหรับพนกังำนประจ ำทั้งหมดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนกังำนและบริษทัจ่ำยสมทบเขำ้เงินกองทุนตำมโครงกำรน้ีในอตัรำร้อยละของเงินเดือนของพนกังำน
แต่ละคน พนกังำนจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำ
กำรท ำงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดักำรกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหำรกองทุนตำมขอ้ก ำหนดใน
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
     บริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557
และ 2556 เป็นจ ำนวนเงิน 3,111,710.19 บำท และ 2,906,320.30 บำท ตำมล ำดบั  

 เฉพำะกิจกำรจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556
เป็นจ ำนวนเงิน 2,889,495.85 บำท และ 2,730,170.80 บำท ตำมล ำดบั  
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30. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 
  รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556  2557  2556 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,209,887.31)  6,857,237.81  (6,002,025.37)  8,154,180.76 
กำรเปล่ียนแปลงในตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (293,128,802.74)  (1,321,272,686.01)  (293,873,022.15)  (1,321,057,215.53) 
กำรเปล่ียนแปลงในท่ีดินรอพฒันำ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (510,481,202.35)  569,401,901.75  (441,981,844.35)  569,401,901.75 
ค่ำดอกเบ้ียจ่ำยคิดเขำ้ตน้ทุนโครงกำรระหวำ่งปี 59,563,510.98  67,444,961.23  59,563,510.98  67,444,961.23 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภคและค่ำงำนก่อสร้ำงระหวำ่งปี 1,312,272,538.12  1,125,068,643.09  1,316,174,301.01  1,109,945,246.32 
ค่ำซ้ือท่ีดิน 636,790,276.00  658,000,489.00  568,290,918.00  658,000,489.00 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 144,945,524.34  138,783,681.57  134,402,418.55  127,327,719.73 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 17,221,137.94  16,639,791.86  15,945,359.70  15,579,553.92 

 
31. ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ดอกเบ้ียจ่ำย        
 สถำบนักำรเงิน 110,480,366.82  85,600,825.01  110,480,366.82  85,600,825.01 
 บริษทัยอ่ย  -  -  4,191.79  25,224.66 
 บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,372,075.34  2,726,823.28  3,607,691.77  2,496,035.62 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 884,392.00  905,504.00  857,256.00  886,236.00 
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเงินกูย้มืสถำบนักำรเงิน 2,038,340.20  1,227,971.50  2,038,340.20  1,227,971.50 
รวม  118,775,174.36  90,461,123.79  116,987,846.58  90,236,292.79 
หกั  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน (59,563,510.98)  (67,444,961.23)  (59,563,510.98)  (67,444,961.23) 
สุทธิ 59,211,663.38  23,016,162.56  57,424,335.60  22,791,331.56 

 
32. ก ำไรต่อหุน้ 

  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2557  2556  2557  2556 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั  (บำท) 114,065,789.61  105,276,794.81  118,174,415.63  106,250,637.90 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั   (หุ้น) 1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.096  0.089  0.100  0.090 
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33. ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง
และกิจกำรบริหำรหมู่บ้ำน โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน และประเมิน
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 (บำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,815,877,360.36  -  -  1,815,877,360.36  -  -  1,815,877,360.36 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  30,685,097.73  -  30,685,097.73  (30,685,097.73)  -  - 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  7,377,682.28  7,377,682.28  (2,790,000.00)  -  4,587,682.28 
 รำยไดอ่ื้น 23,676,938.01  38,153.67  36,547.15  23,751,638.83  (687,729.31)  -  23,063,909.52 
 รวมรำยได ้ 1,839,554,298.37  30,723,251.40  7,414,229.43  1,877,691,779.20      1,843,528,952.16 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 1,202,171,838.12  -  -  1,202,171,838.12  -  (1,365,405.42)  1,200,806,432.70 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  28,575,472.90  -  28,575,472.90  -  (28,575,472.90)  - 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  3,933,112.37  3,933,112.37  -  -  3,933,112.37 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 221,485,728.63  -  -  221,485,728.63  -  -  221,485,728.63 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 168,444,670.78  2,557,318.12  4,286,381.10  175,288,370.00  -  (2,866,822.44)  172,421,547.56 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 41,935,327.00  -  173,451.00  42,108,778.00  -  -  42,108,778.00 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 57,424,335.60  2,373,918.65  24,316.00  59,822,570.25  -  (610,906.87)  59,211,663.38 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 1,691,461,900.13  33,506,709.67  8,417,260.47  1,733,385,870.27      1,699,967,262.64 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -      - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 148,092,398.24  (2,783,458.27)  (1,003,031.04)  144,305,908.93      143,561,689.52 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 29,917,982.61  (422,082.70)  -  29,495,899.91  -  -  29,495,899.91 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 118,174,415.63  (2,361,375.57)  (1,003,031.04)  114,810,009.02      114,065,789.61 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557              
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 141,686,209.68  3,734,723.59  121,475.49  145,542,408.76      145,542,408.76 
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 (บำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,641,306,652.00  -  -  1,641,306,652.00  -  -  1,641,306,652.00 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  65,391,228.74  -  65,391,228.74  (49,307,882.74)  -  16,083,346.00 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  6,516,743.04  6,516,743.04  (2,230,000.00)  -  4,286,743.04 
 รำยไดอ่ื้น 19,026,137.80  986,324.81  58,703.59  20,071,166.20  (436,395.38)  -  19,634,770.82 
 รวมรำยได ้ 1,660,332,789.80  66,377,553.55  6,575,446.63  1,733,285,789.98      1,681,311,511.86 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 1,091,889,563.53  -  -  1,091,889,563.53  -  (1,533,775.58)  1,090,355,787.95 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  63,134,336.56  -  63,134,336.56  -  (47,989,577.64)  15,144,758.92 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  4,768,055.49  4,768,055.49  -  -  4,768,055.49 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 215,796,485.64  -  -  215,796,485.64  -  -  215,796,485.64 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 153,806,437.89  1,696,907.88  3,599,252.02  159,102,597.79  -  (2,308,910.44)  156,793,687.35 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 42,185,315.00  -  163,006.00  42,348,321.00  -  -  42,348,321.00 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 22,791,331.56  563,451.94  18,864.00  23,373,647.50  -  (357,484.94)  23,016,162.56 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 1,526,469,133.62  65,394,696.38  8,549,177.51  1,600,413,007.51  -    1,548,223,258.91 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -      - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 133,863,656.18  982,857.17  (1,973,730.88)  132,872,782.47      133,088,252.95 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 27,613,018.28  198,439.86  -  27,811,458.14  -  -  27,811,458.14 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 106,250,637.90  784,417.31  (1,973,730.88)  105,061,324.33      105,276,794.81 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556              
 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 159,882,693.43  4,425,212.04  162,846.28  164,470,751.75      164,470,751.75 
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34. ภำระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 34.1 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร ส ำนกังำนขำย ท่ีดิน และบริกำรจดัท ำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดงักล่ำว  
ดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระภำยใน               ลำ้นบำท 
  1 ปี    1.74 
  2 ถึง 3 ปี   0.40 
 

34.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ
ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี 

 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 11.66  11.26 
- ค  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 172.01  172.01 

 
 34.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัไดค้  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงินของลูกคำ้ต่อสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน

เงิน 0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.22 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) 
 

 34.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัมีคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องทำงกฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 
ก.  บริษทัถูกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จ  ำนวน 1 คดี

บริษทัอยูใ่นฐำนะผูค้  ้ำประกนัหน้ีเงินกูย้ืมร่วมช ำระหน้ีเงินกูก้บัผูกู้เ้งินหลกั ซ่ึงเป็นลูกคำ้ของ
บริษทัเป็นจ ำนวนเงินรวม 0.60 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพย์
ท่ีฟ้องร้องนับจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน (ค ำนวณจนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.28 ลำ้นบำท) โดยกล่ำวหำวำ่ผูกู้เ้งินหลกัผิดนดั
ช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ในฐำนะท่ีบริษทัเป็นผูค้  ้ำ
ประกนัหน้ีเงินกูย้มืดงักล่ำว ดงันั้นบริษทัจึงถูกฟ้องร้องเป็นจ ำเลยท่ี 2 ในฐำนะเป็นลูกหน้ีร่วม  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2551 คดีถึงท่ีสุดแลว้ โดยศำลสั่งให้ผูกู้เ้งินหลกัและผูค้  ้ ำประกนั
ร่วมกนัช ำระเงินจ ำนวนรวม 0.60 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้
จ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท หำกไม่ช ำระให้ยึดท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงออกขำยทอดตลำดให้แก่
โจทก ์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 โจทก์อยู่ระหว่ำงกำรน ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงออกขำย
ทอดตลำด ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัได้พิจำรณำประมำณกำรผลควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะถูก
เรียกร้องส ำหรับคดีดงักล่ำวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 0.18 ลำ้นบำท โดย
แสดงภำยใต้บัญชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนโดยฝ่ำยบริหำรคำดว่ำควำมเสียหำยจะไม่เกินกว่ำ
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้
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35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 35.1 นโยบำยกำรบญัชี 
   รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั วธีิกำรท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยไดแ้ละ

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 

 
 35.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองคก์ำรโดยทัว่ไป
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทำงกำรเงินใด ๆ สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้รวมตัว๋เงินรับ-จ่ำย เงินกูย้ืมต่ำง ๆ 
ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  

 
 35.3 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนั

กำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมเส่ียงเก่ียวกบั
อตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 12,021,230.06  -  -  12,021,230.06 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  122,064.25  559,454.36  681,518.61 
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  21,400.00  21,400.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  9,109,392.61  -  9,109,392.61 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
 สถำบนักำรเงิน 247,806,618.38  -  -  247,806,618.38 
ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ -  -  91,776,906.90  91,776,906.90 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  123,061,168.02  123,061,168.02 
ภำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน -  1,038,311.03  -  1,038,311.03 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,805,364,101.33  -  -  1,805,364,101.33  
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 บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 30,637,783.36  -  -  30,637,783.36 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  119,810.61  549,746.84  669,557.45 
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  24,682,940.45  24,682,940.45 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  9,011,765.26  -  9,011,765.26 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
 สถำบนักำรเงิน 173,801,251.29  -  -  173,801,251.29 
ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ -  -  50,320,193.94  50,320,193.94 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  103,136,704.27  103,136,704.27 
ภำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน -  1,630,494.12  -  1,630,494.12 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,397,242,831.86  -  -  1,397,242,831.86 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตำมอตัรำตลำด       

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8,819,010.43  -  -  8,819,010.43 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  122,064.25  559,454.36  681,518.61 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  20,500,000,000  -  20,500,000,000 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  8,879,230.74  -  8,879,230.74 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
 สถำบนักำรเงิน 247,806,618.38  -  -  247,806,618.38 
ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ -  -  91,776,906.90  91,776,906.90 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  121,071,905.70  121,071,905.70 
ภำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน -  1,038,311.03  -  1,038,311.03 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,805,364,101.33  -  -  1,805,364,101.33 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำคำตำมบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
 อตัรำดอกเบ้ียปรับ  อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 26,859,931.53  -  -  26,859,931.53 
เงินลงทุนชัว่ครำว -  119,810.61  549,746.84  669,557.45 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  19,300,000.00  -  19,300,000.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั -  8,785,356.39  -  8,785,356.39 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำก        
 สถำบนักำรเงิน 173,801,251.29  -  -  173,801,251.29 
ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ -  -  50,320,193.94  50,320,193.94 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -  -  100,417,570.39  100,417,570.39 
ภำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน -  1,630,494.12  -  1,630,494.12 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,397,242,831.86  -  -  1,397,242,831.86 

 
 35.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัไม่มีลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ 
และบริษัทไม่ได้ท  ำสัญญำเพื่อป้องกันควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

 35.5 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
   บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมทั้งจดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวน
ของกระแสเงินสด 

 
 35.6 มูลค่ำยติุธรรม 
   มูลค่ำยติุธรรมของทรัพยสิ์นทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัส่วนใหญ่ไม่

แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชีของทรัพยสิ์นทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ยกเวน้หน้ีสินระยะยำว 
ไม่สำมำรถค ำนวณไดอ้ยำ่งเหมำะสม ดงันั้นจึงไม่มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำว 

 
36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมี

มติให้บริษทัจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้น เป็นเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.037 บำท เป็น
จ ำนวนเงินรวม 43.88 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2558 
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37.   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
  บริษทัได้จดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไร(ขำดทุน)หรือส่วน
ของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ            
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10,449,987.93  (8,793,819.05)  1,656,168.88  10,437,692.53  (8,722,496.85)  1,715,195.68 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 8,793,819.05  (8,793,819.05)  -  8,722,496.85  (8,722,496.85)  - 

 
                      บริษทัไม่มีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556  
 
38.   มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2558 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณ 

กำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล  
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขำย
และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสีย

ในกิจกำรอ่ืน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม  
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง2557) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไม่มี
ควำม เก่ี ยวข้องอย่ำง เฉพ ำะ เจำะจงกับ
กิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15        
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำน ภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ีเก่ียว 
กบัรูปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเร่ือง 
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รำยได -้รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ 
แวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลังภำยใตม้ำตรฐำน
กำรบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
มีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำ
และปฎิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี 
ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำ 
ริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด
ใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วง
กำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 

   
  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

   
  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินเม่ือน ำ

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติั 
 

39. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 
 
 


