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

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  
 
                 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
                 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
                  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั
จ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 
                  ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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                 ขา้พเจา้เห็นว่า  งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
2016/0092/0357 



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

ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 29,700,274.82 12,021,230.06 24,110,556.17      8,819,010.43        

เงินลงทุนชัว่คราว 8 692,181.04 681,518.61 692,181.04           681,518.61           

ลูกหน้ีการคา้ 9 -                 21,400.00 -                 -                 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                 -                 21,500,000.00 20,500,000.00

สินคา้คงเหลือ 10 444,524,469.57 408,095,819.39 444,524,469.57    400,880,253.42    

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 11 2,539,895,393.71 2,647,271,993.69 2,540,084,678.95 2,649,384,014.94 

ท่ีดินรอการพฒันา 12 1,595,394,339.33 1,722,044,750.08 1,521,986,780.33 1,653,188,781.08 

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 11 1,800,000.00 -                 1,800,000.00        -                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6, 13 16,153,663.54 28,563,244.43 16,404,048.94      26,281,552.16      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,628,160,322.01 4,818,699,956.26 4,571,102,715.00 4,759,735,130.64 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 12,816,340.66 9,109,392.61 12,816,340.66      8,879,230.74        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 -                 -                 -                 -                 

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

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 224,404,335.27 227,772,919.84 224,404,335.27 227,772,919.84

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 137,970,626.04 145,542,408.76 135,426,887.83    141,686,209.68    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 3,113,225.06 4,041,953.38 3,113,225.06        4,041,953.38        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 1,516,325.66 -                 503,742.42 -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,377,530.68 7,939,902.14 5,042,057.86        4,687,680.59        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 386,198,383.37 394,406,576.73 393,171,087.05    398,932,492.18    

รวมสินทรัพย์ 5,014,358,705.38 5,213,106,532.99 4,964,273,802.05 5,158,667,622.82 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

- 3 -

บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 859,790,136.48 247,806,618.38 859,790,136.48 247,806,618.38

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 68,971,121.03 91,776,906.90 68,971,121.03 91,776,906.90

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 92,617,466.42 123,061,168.02 91,496,897.83 121,071,905.70

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 31,266,666.73 62,066,206.62 34,684,892.20 67,148,493.35

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 60,848,186.89 71,668,645.85 58,375,571.73 68,811,682.29

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,503,735.22 5,776,819.82 3,503,735.22 5,776,819.82

ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,240,237.37 593,127.59 1,240,237.37 593,127.59

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 598,088,181.92 598,923,847.32 598,088,181.92 598,923,847.32

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                 -                 -                 -                 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 6 64,000,000.00 157,000,000.00 29,000,000.00 117,000,000.00

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 30,787,702.50 79,985,585.00 30,787,702.50 79,985,585.00

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 81,252,790.66 76,667,589.86 80,717,339.23 76,168,581.05

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 659,993.49 820,660.51 659,993.49 820,660.51

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,893,026,218.71 1,516,147,175.87 1,857,315,809.00 1,475,884,227.91

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21 1,708,746.07 445,183.44 1,708,746.07 445,183.44

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               22 565,830,302.49 1,206,440,254.01 565,830,302.49 1,206,440,254.01

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 34,772,339.00 30,602,380.00 33,841,578.00 29,698,093.00

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 23,894,486.41 21,682,762.74 23,894,486.41 21,682,762.74

ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 24 43,605,940.00 67,174,350.00 39,554,350.00 67,174,350.00

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25 -                 139,848.34 -                 570,550.87

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 669,811,813.97 1,326,484,778.53 664,829,462.97 1,326,011,194.06

รวมหน้ีสิน 2,562,838,032.68 2,842,631,954.40 2,522,145,271.97 2,801,895,421.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

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



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

ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2557

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 66,750,000.00 60,250,000.00 66,750,000.00 60,250,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 621,255,620.70 546,709,526.59 611,863,478.08 533,007,148.85

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                 -                 -                 -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,451,520,672.70 2,370,474,578.59 2,442,128,530.08 2,356,772,200.85

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,451,520,672.70 2,370,474,578.59 2,442,128,530.08 2,356,772,200.85

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,014,358,705.38 5,213,106,532.99 4,964,273,802.05 5,158,667,622.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บาท

- 5 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม



2558 2557 2558 2557
รายได้ 6
รายไดจ้ากการขาย 2,107,214,556.54 1,815,877,360.36 2,107,214,556.54 1,815,877,360.36 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 13,556,367.49      4,587,682.28        9,296,367.49        -                  
รายไดอ่ื้น 16,560,975.40      23,063,909.52      17,201,540.71      23,676,938.01      
รวมรายได้ 2,137,331,899.43 1,843,528,952.16 2,133,712,464.74 1,839,554,298.37 

ค่าใชจ่้าย 6
ตน้ทุนขาย 1,408,509,425.31 1,200,806,432.70 1,410,620,706.85 1,202,171,838.12 
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 20,403,755.76      3,933,112.37        15,194,083.04      -                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 230,325,916.43    221,485,728.63    230,325,916.43    221,485,728.63    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 181,078,832.10    172,421,547.56    178,037,130.29    168,444,670.78    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 47,818,291.90      42,108,778.00      47,767,599.90      41,935,327.00      
ตน้ทุนทางการเงิน 31 88,819,124.06      59,211,663.38      86,498,358.53      57,424,335.60      
รวมค่าใชจ่้าย 1,976,955,345.56 1,699,967,262.64 1,968,443,795.04 1,691,461,900.13 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                  -                  -                  -                  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 160,376,553.87    143,561,689.52    165,268,669.70    148,092,398.24    
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 35,449,382.50      29,495,899.91      36,031,263.21      29,917,982.61      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

124,927,171.37    114,065,789.61    129,237,406.49    118,174,415.63    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.105                    0.096                    0.109                    0.100                    

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 6 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท



ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ  านาจ

ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น ควบคุม

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดตน้ปี 2557 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 าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส 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 

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26 -                   -                   6,500,000.00         (6,500,000.00) -                -                   -                 -                  

จ่ายเงินปันผล 27 -                   -                   -                   (43,881,077.26) -                (43,881,077.26) -                 (43,881,077.26)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2558 -                   -                   -                   124,927,171.37     -                124,927,171.37     -                 124,927,171.37    

ยอดปลายปี 2558 1,185,985,052.00  577,530,000.00     66,750,000.00       621,255,620.70     -                2,451,520,672.70  -                 2,451,520,672.70 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
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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 2557 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 าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส 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        

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        6,500,000.00               (6,500,000.00) -                  -                        

จ่ายเงินปันผล 27          -                        -                        -                        (43,881,077.26) -                  (43,881,077.26)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2558 -                        -                        -                        129,237,406.49           -                  129,237,406.49           

ยอดปลายปี 2558 1,185,985,052.00        577,530,000.00           66,750,000.00             611,863,478.08           -                  2,442,128,530.08        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 124,927,171.37     114,065,789.61     129,237,406.49     118,174,415.63    

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 26,455,259.38       17,221,137.94       25,142,798.51       15,945,359.70      

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (7,018.80) (9,707.52) (7,018.80) (9,707.52)

ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) (11,764,683.35) -                   (11,764,683.35) -                  

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (42,286.02) 8,092,453.66 (42,286.02) 7,865,958.66 

ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร (โอนกลบั) 1,088,933.99 (700,000.00) 1,088,933.99 (700,000.00)

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ 812,228.39 322,803.34 -                   -                  

ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (8,449,984.06) (15,373,157.56) (8,374,957.14) (15,341,227.56)

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 2,745,473.67 2,860,212.07 2,745,473.67 2,860,212.07

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,287,228.00         3,028,876.00         3,151,161.00         2,845,605.00        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (โอนกลบั) (139,025.00) -                   -                   -                  

รายไดด้อกเบ้ียรับ (243,243.58) (154,716.28) (1,021,851.69) (747,758.19)

ดอกเบ้ียจ่าย 88,819,124.06       59,211,663.38       86,498,358.53       57,424,335.60      

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 35,449,382.50       29,495,899.91       36,031,263.21       29,917,982.61      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 262,938,560.55     218,061,254.55     262,684,598.40     218,235,176.00    

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้ 21,400.00 24,661,540.45 -                   -                  

สินคา้คงเหลือ (24,663,966.83) (4,436,382.31) (31,879,532.80) (6,002,025.37)

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 318,587,434.05 (133,031,545.86) 320,510,170.06 (133,775,765.27)

ท่ีดินรอการพฒันา (27,695,656.34) (619,039,948.23) (27,695,656.34) (550,540,590.23)

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน (1,800,000.00) 1,800,000.00 (1,800,000.00) 1,800,000.00

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,409,580.89 4,622,501.03 9,894,612.79 4,696,530.01

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (354,377.27) (155,165.35) (354,377.27) (155,165.35)

- 9 -

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท

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

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ (22,805,785.87) 41,456,712.96 (22,805,785.87) 41,456,712.96 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (26,429,584.36) 21,947,147.23 (25,564,597.55) 22,677,018.79 

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30,799,539.89) 31,303,359.11 (32,463,601.15) 28,538,574.69 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (6,698,610.69) 18,582,314.34 (6,973,972.71) 18,614,282.47 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (49,197,882.50) 32,295,405.00 (49,197,882.50) 32,295,405.00 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 7,749,023.54 13,117,365.23 7,712,580.92 13,065,491.58 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (160,667.02) 30,646.92 (160,667.02) 30,646.92 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 411,099,928.26 (348,784,794.93) 401,905,888.96 (309,063,707.80)

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 243,243.58 154,716.28 1,004,742.12 579,149.96 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,235,024.61 302,547.62 -                   -                  

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (40,509,145.37) (29,043,723.36) (39,378,641.10) (27,253,484.28)

เงินสดจ่ายหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (533,750.00) -                   (533,750.00) -                  

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                   (2,171,200.00) -                   (2,171,200.00)

เงินสดจ่ายหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (28,120,000.00) (5,520,000.00) (27,620,000.00) (5,520,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 344,415,301.08 (385,062,454.39) 335,378,239.98 (343,429,242.12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (1,000,000.00) (1,200,000.00)

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (3,710,591.68) (99,880.99) (3,940,753.55) (96,127.99)

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,771,181.72) (35,768,967.53) (6,771,181.72) (35,768,967.53)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 50,000.00 670,000.00 50,000.00 670,000.00 

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (6,380,010.02) (5,175,930.98) (6,380,010.02) (4,632,011.98)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (27,820.00) (921,675.00) (27,820.00) (921,675.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (16,839,603.42) (41,296,454.50) (18,069,765.29) (41,948,782.50)
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บาท

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

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 611,983,518.10 74,005,367.09 611,983,518.10 74,005,367.09 

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (593,127.59) (592,183.09) (593,127.59) (592,183.09)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   -     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   (1,000,000.00)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 223,000,000.00 300,000,000.00 223,000,000.00 260,000,000.00 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ (316,000,000.00) (218,000,000.00) (311,000,000.00) (218,000,000.00)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 678,293,952.68     1,634,175,609.81  678,293,952.68 1,634,175,609.81 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,319,739,569.60) (1,226,054,340.34) (1,319,739,569.60) (1,226,054,340.34)

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (142,960,349.23) (115,470,646.35) (140,080,625.28) (114,875,898.42)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (43,881,077.26) (40,321,451.53) (43,881,077.26) (40,321,451.53)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (309,896,652.90) 407,742,355.59 (302,016,928.95) 367,337,103.52 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 17,679,044.76 (18,616,553.30) 15,291,545.74 (18,040,921.10)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 29,700,274.82       12,021,230.06       24,110,556.17       8,819,010.43        

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 577,000.00            648,891.01            577,000.00            648,891.01           

   เงินฝากธนาคาร 29,123,274.82       11,372,339.05       23,533,556.17       8,170,119.42        

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 29,700,274.82       12,021,230.06       24,110,556.17       8,819,010.43        

2) ในปี 2558 และ 2557  บริษทัไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 158.90 ลา้นบาท และ 100.53 ลา้นบาท ตามล าดบั มาเป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนพฒันาท่ีดิน

3) ในปี 2558 บริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองใชส้ านกังานจ านวน 2.50 ลา้นบาท โดยการท าสญัญาเช่าการเงินทั้งจ  านวน

4) ในปี 2557 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนพฒันาท่ีดินจ านวน 192.00 ลา้นบาท มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
บาท
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบา้นสาํเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 
 (ค)  ช่ือบริษทัใหญ่ 
    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จาํกดั  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

51.00 
 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมน้ีได้รวมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 ลกัษณะธุรกิจ 

 2558  2557   

บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั  40.00  40.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 
 (อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี)     ในกิจการอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  40.00  40.00  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 (เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผา่นบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั)      
 (อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี)      
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 2.2  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ ดงัน้ี : 
 อตัราร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวม 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง
บริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

 2558  2557  2558  2557 
บริษทัยอ่ย        
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1.63  1.68  0.01  - 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.04  0.03  0.20  0.25 

 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ สาํหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบการเงินรวมจดัทาํข้ึน โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกัน สําหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมน้ีแลว้ 
 2.7 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
   งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ บญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบ
กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยเกณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 
4. มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงปี 

2557 และออกการตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน

กิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

   
  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั   

 
5. นโยบายการบญัชีสาํคญั 
 5.1 การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย 

   รายไดจ้ากการขายท่ีดิน บา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ
ได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแล้ว
 เงินค่างวดส่วนท่ีเก็บก่อนการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อจะบนัทึกเป็นค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้
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   ตน้ทุนขายจะคาํนวณตามตน้ทุนทั้งหมดท่ีประมาณการวา่จะเกิดข้ึนจริงของโครงการ อยา่งไร
ก็ดีตน้ทุนขายจะถูกปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีท่ีปัจจยัตน้ทุนจริงเปล่ียนไปอยา่งเป็น
นยัสาํคญั 

   ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายท่ีดิน บา้นพร้อมท่ีดินและตน้ทุนจากการขายอาคารชุด บริษทัได้
ทาํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาท่ีดินทั้งหมดตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 
(Percentage of completion method) เงินค่างวดท่ีเก็บไดเ้กินกวา่อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จจะบนัทึก
เป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ส่วนท่ียงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหน้ีการคา้ 

   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงบนัทึกรายไดค้่าบริหารหมู่บา้นเม่ือให้บริการแลว้เสร็จตามระยะเวลาของ
สัญญา 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอ่ื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีจะครบ

กาํหนดภายใน 3 เดือนขา้งหนา้ โดยไม่รวมรายการเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 
 
 5.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ี

ไม่ไดท้ั้งน้ีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะ
ปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 
 5.4 สินคา้คงเหลือ 
   สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซ่ึงท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่า
ก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   วสัดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

 
 5.5 ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน และท่ีดินรอการพฒันา 
   ตน้ทุนการพฒันาที่ดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงที่ดิน

ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 
   ท่ีดินรอการพฒันาเป็นท่ีดินท่ีบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะถือไวเ้พื่อประโยชน์ในอนาคต ราคาทุน

ประกอบดว้ย ค่าท่ีดินและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน รวมทั้งตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิด
ในระหวา่งการพฒันาท่ีดิน เฉพาะในขณะท่ีมีการพฒันาท่ีดินนั้น  
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   ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 

   บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 5.6 ตน้ทุนการกูย้มื 
   ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยห์รือพฒันาโครงการท่ีตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือเม่ือการก่อสร้างเสร็จส้ินหรือ
หยุดชะงกัลงจนกวา่จะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
งวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น ๆ 

   สําหรับเงินกู้ท่ีกู้มาโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบ้ียจ่ายดังกล่าว
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหักดว้ยรายไดจ้ากการนาํเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว ส่วนเงินท่ีกูม้า
เพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปดอกเบ้ียจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งข้ึน
เป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้ืมในระหว่างปีท่ีไม่
รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะ 

 
 5.7 เงินลงทุน  
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   บริษทัร่วม หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึง

โดยทัว่ไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน
งบการเงินรวม 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 
  เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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   มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 
  ค่าความนิยม 
   ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษทัมีส่วนแบ่ง

ในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ี
เกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจาก
การได้มาซ่ึงบริษทัร่วมจะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

   ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีการทดสอบค่าความนิยมวา่เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ โดยคาํนวณมูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ
โดยผูบ้ริหาร และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการโอนกลบัรายการ  

   ตน้ทุนของการไดม้าของเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทนัที  

 
5.8  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
    อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการได้มาซ่ึงท่ีดิน ค่าพฒันา

ท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยตรง 
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา 
   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารพกัอาศยัให้เช่าคาํนวณจาก

ราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 
อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 30  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 5.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 5  ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

   บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
   ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
   บริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 5.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ี
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 
  
 5.11 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) แสดงใน
ราคาทุน 
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 5.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์

อ่ืนทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

   ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้แบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีระมดัระวงัท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์และสามารถสะท้อนถึงจาํนวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
เพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
หรือค่าตดัจาํหน่าย 

 
 5.13 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 5.14 ประมาณการหน้ีสิน 

   ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระ
หน้ีสินเกิดข้ึนจากภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสิน
ดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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 5.15 สัญญาเช่าการเงิน 
   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น

ให้กบับริษทั และบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะใช้สิทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบกาํหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนั
สาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจาํนวนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดปีปัจจุบนัตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 5.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง
ฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

   เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ี
การคา้รวมตัว๋เงินรับ-จ่าย เงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไว้
ในแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 5.17 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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 5.18 กาํไรต่อหุน้ 
   กาํไรต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร

สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกและเรียกชาํระ
แลว้ในระหวา่งปี 

 
5.19 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตาม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้20% ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออก
ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
  นอกจากน้ีบริษทัคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดโ้ดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ให้
เป็นไปตามประมวลรัษฎากรกาํหนดและตามคาํสั่งกรมสรรพากร เร่ืองการคาํนวณกาํไรและเงินได้
สุทธิสาํหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ีเลือกปฏิบติัในบางกรณี
ได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบ้ียจ่าย และค่าเส่ือมราคา
สาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
  บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีท่ีกาํหนดโดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี อตัราภาษีเงิน
ไดเ้ป็นดงัน้ี 

 อตัราภาษี 
 2558  2557 
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้(บาท)    
1 - 300,000 0%  0% 
300,001 - 1,000,000 15%  15% 
1,000,001 - 3,000,000 15%  20% 
มากกวา่ 3,000,000 20%  20% 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั 

 
 5.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการดงักล่าวน้ีจะส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 5.20.1 สัญญารับเหมาก่อสร้าง 
   บริษทัย่อยรับจา้งปลูกสร้างบา้นให้แก่ลูกคา้ภายในโครงการของบริษทัโดยอา้งอิงกบั

ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอตัราร้อยละท่ีวิศวกรกาํหนดทั้งน้ีไม่รวม
ตน้ทุนท่ีดิน เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
ขั้นความสาํเร็จของงานก่อสร้างถูกกาํหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย
วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณขั้นความสําเร็จของงาน
โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจากวศิวกร 
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 5.20.2 ประมาณการตน้ทุนโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการตน้ทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจา้ง

ปลูกสร้างบา้น จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุ
ก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการปลูกสร้างบา้นดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นงาน
โครงการปลูกสร้างบา้นจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง
ราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการทบทวน
ประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณ
การตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 
 5.20.3 ประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบา้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย
พินิจและขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
รับประกนัผลงานและการเรียกร้องค่าความเสียหายจากงานปลูกสร้างบา้นตามสัญญา โดย
อาศยัการประเมินสถานะของโครงการ การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่าง
กนัอาจมีผลต่อจาํนวนประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้น 

 
 5.20.4 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา 
  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้ เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้
ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
  ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน และท่ีดินรอ

การพฒันา เม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหาร
พิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน และท่ีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนสุทธิ  

 
 5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

   บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น โดยใช้อตัราตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 
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 5.20.6 สัญญาเช่า  
   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง

การเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อ
พิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว
แลว้หรือไม่ 

 
 5.20.7 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการไม่สามารถรับชาํระหน้ีคืนจากลูกหน้ี
แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประวติัการจ่ายชาํระหน้ี อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและฐานะการเงินท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 
 5.20.8 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน 
การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่
นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
 5.20.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 5.20.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการ
ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคาร และอุปกรณ์ และ
ตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้น
เกิดข้ึน 

   นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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  5.20.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 
  5.20.12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
     บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว

ท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
  5.20.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
     หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิด
ลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน
พนกังาน เป็นตน้ 

 
  5.20.14 ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 
     บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระมาณการมูลค่าจ่ายซ้ือท่ีดินโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดย

ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการจากมูลค่าจ่ายซ้ือท่ีดินจากลูกคา้เดิมของโครงการในอดีต 
 

 5.20.15 คดีฟ้องร้อง 
   บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ตามสถานการณ์เหตุการณ์หลกัฐานของ
คดีฟ้องร้อง และความคิดเห็นจากทนายความ 

 
6. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
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 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 
 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 
  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมแนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั นาํชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ธญัญะ คาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 
คุณรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์  ไทย  เป็นกรรมการ 
นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 

 
  รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายกาํหนดราคา  2558  2557  2558  2557 

รายการในระหวา่งปี          
บริษทัยอ่ย          
ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี และ  -  -  30,027.39  - 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี         
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี และ  -  -  757,095.00  606,715.08 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี         
รายไดอ่ื้นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  60,000.00  60,000.00 
รายไดอ่ื้นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  16,822.44  16,822.44 
ค่าบริการก่อสร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  28,845,792.97  30,685,097.73 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ขั้นตํ่า  20,000 บาท / โครงการ  -  -  2,985,000.00  2,790,000.00 
ดอกเบ้ียจ่าย          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  -  4,191.79 
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   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายกาํหนดราคา  2558  2557  2558  2557 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง          
รายไดจ้ากการขาย          
 คุณรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ ราคาตลาด  4,694,697.00  -  4,694,697.00  - 
รายไดอ่ื้นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จาํกดั อตัรา 10,000 บาท ต่อเดือน และ  360,000.00  240,000.00  360,000.00  240,000.00 
 อตัรา 20,000 บาท ต่อเดือน         
ค่าบริการก่อสร้างบา้น          
 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จาํกดั ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  62,537,694.98  112,166,768.62  62,537,694.98  112,166,768.62 
ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  51,319,138.20  73,718,367.94  44,493,820.24  63,245,318.78 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จาํกดั ราคาตลาด  285,461.63  861,394.76  181,374.63  252,780.67 
ค่าเช่าท่ีดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  660,000.00  660,000.00  660,000.00  660,000.00 
ค่าสมาชิกกอลฟ์          
 บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตลาด  784,274.80  2,514,992.99  784,274.80  2,514,992.99 
ค่าเช่ารถกอลฟ์          
 บริษทั ธญัญะ คาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตลาด  6,000.00  23,400.00  6,000.00  23,400.00 
ดอกเบ้ียจ่าย          
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  14,818,613.55  5,372,075.34  12,527,280.82  3,607,691.77 

 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - - -  20,500,000.00  19,300,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งปี  - - -  -  1,200,000.00 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  - - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - -  20,500,000.00  20,500,000.00 
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - - -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งปี  - - -  1,000,000.00  - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  - - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - -  1,000,000.00  - 
   -  -  21,500,000.00  20,500,000.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ         
 บริษทั ควอลิต้ี ลีฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  -  30,027.39  - 
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  - - 297,109.59  310,027.40 
   -  -  327,136.98  310,027.40 
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  -  -  374,500.00 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  -  3,430,069.30  8,492,860.06 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จาํกดั  15,034.57  349,822.38  14,130.42  323,628.78 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  8,690,342.18  25,466,129.17  8,679,402.50  21,707,249.44 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง  3,500.00  3,500.00  3,500.00  3,500.00 
 - บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จาํกดั  22,523,442.98  35,462,555.07  22,523,442.98  35,462,555.07 
 - บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  34,347.00  784,200.00  34,347.00  784,200.00 
   31,266,666.73  62,066,206.62  34,684,892.20  67,148,493.35 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  -  -  1,000,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งปี  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  -  -  -  (1,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ         
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  157,000,000.00  75,000,000.00  117,000,000.00  75,000,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งปี  223,000,000.00  300,000,000.00  223,000,000.00  260,000,000.00 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  (316,000,000.00)  (218,000,000.00)  (311,000,000.00)  (218,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  64,000,000.00  157,000,000.00  29,000,000.00  117,000,000.00 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  2,799,856.26  2,452,965.75  2,228,794.52  1,293,513.69 

 
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการใหกู้ย้มืโดยออกเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยเรียกเก็บ

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี และ 5.75 ต่อปี ครบกาํหนดจ่ายชาํระเม่ือทวงถาม  
  เงินกูย้ืมกรรมการท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และจ่ายชาํระเงินกูย้ืม

ของบริษทั 
  เงินกูย้ืมกรรมการ เป็นการกูย้ืมโดยออกเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยเสียอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี 

และกาํหนดจ่ายชาํระเม่ือทวงถาม 
 
 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัได้ให้สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ออกหนังสือคํ้ าประกนัเพื่อคํ้ า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,912,705.90  41,273,260.00  46,868,290.90  41,105,680.00 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 905,586.00  835,518.00  899,309.00  829,647.00 
 รวม 47,818,291.90  42,108,778.00  47,767,599.90  41,935,327.00 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
เงินสดในมือ 577,000.00  648,891.01  577,000.00  648,891.01 
เงินฝากกระแสรายวนั 20,583,595.43  4,589,188.07  16,765,028.03  3,005,045.56 
เงินฝากออมทรัพย ์ 8,306,554.03  6,783,150.98  6,768,528.14  5,165,073.86 
เงินฝากประจาํ 3 เดือน 233,125.36  -  -  - 
  รวม 29,700,274.82  12,021,230.06  24,110,556.17  8,819,010.43 

 
  เงินฝากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 
 
8. เงินลงทุนชัว่คราว  
  บญัชีประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  2558  2557 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินฝากประจาํ 12 เดือน  125,707.88  125,707.88  122,064.25  122,064.25 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้         
 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         
  ตราสารหน้ี  498,517.00  566,473.16  498,517.00  559,454.36 
   รวม  624,224.88  692,181.04  620,581.25  681,518.61 
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9. ลูกหน้ีการคา้  
  ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหน้ีการคา้ 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 
กิจการรับเหมาก่อสร้าง        
 ลูกหน้ีค่ารับเหมาก่อสร้าง -  -  -  - 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหน้ีค่าบริหารหมู่บา้น -  21,400.00  -  - 
  รวม 297,402.00  318,802.00  297,402.00  297,402.00 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (297,402.00)  (297,402.00)  (297,402.00)  (297,402.00) 
 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ -  21,400.00  -  - 

 
  ลูกหน้ีการคา้ วเิคราะห์แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  -  -  - 

มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน -  21,400.00  -  - 

มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 

 รวม 297,402.00  318,802.00  297,402.00  297,402.00 

 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ยอดตน้ปี 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดส้ินปี 297,402.00  297,402.00  297,402.00  297,402.00 
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10. สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียม         
 สร้างเสร็จ 448,245,468.56  416,365,935.76  448,245,468.56  416,365,935.76 
งานระหวา่งก่อสร้าง -  7,215,565.97  -  - 
 รวม 448,245,468.56  423,581,501.73  448,245,468.56  416,365,935.76 
หกั ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง      (3,720,998.99)  (15,485,682.34)  (3,720,998.99)  (15,485,682.34) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 444,524,469.57  408,095,819.39  444,524,469.57  400,880,253.42 

 
  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ยอดตน้ปี 15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34  15,485,682.34 
เพ่ิมข้ึน 2,923,507.19  -  2,923,507.19  - 
ลดลง (14,688,190.54)  -  (14,688,190.54)  - 
ยอดส้ินปี 3,720,998.99  15,485,682.34  3,720,998.99  15,485,682.34 

 
   รายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในระหวา่งปี 2558 เกิดจากการขายสินคา้คงเหลือทั้งจาํนวน 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีเซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 263  448.25  171  416.37 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จท่ีเซ็นตสั์ญญา        
 จะซ้ือจะขายแลว้ (91)  (100.61)  (49)  (86.62) 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขาย 172  347.64  122  329.75 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 87.02 ลา้นบาท และ 

394.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ้าประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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11. ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 
  11.1 ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 3,080,002,115.16  3,432,493,727.10  3,080,002,115.16  3,432,493,727.10 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 922,608,912.89  951,952,827.49  922,608,912.89  951,952,827.49 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 4,801,398,498.46  4,938,448,060.27  4,801,587,783.70  4,940,560,081.52 

ดอกเบ้ียคิดเขา้ตน้ทุน 365,515,082.21  416,948,719.71  365,515,082.21  416,948,719.71 

 รวม 9,169,524,608.72  9,739,843,334.57  9,169,713,893.96  9,741,955,355.82 

หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (448,245,468.56)  (416,365,935.76)  (448,245,468.56)  (416,365,935.76) 

 โอนไปตน้ทุนขาย (6,181,383,746.45)  (6,484,201,452.81)  (6,181,383,746.45)  (6,484,201,452.81) 

 โอนไปอสังหาริมทรัพย ์        

  เพื่อการลงทุน -  (192,003,952.31)  -  (192,003,952.31) 

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 2,539,895,393.71  2,647,271,993.69  2,540,084,678.95  2,649,384,014.94 

  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินในโครงการของบริษทั 

ส่วนใหญ่ไดน้าํไปคํ้าประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วน
หน่ึงจาํนวนเงินประมาณ 52.31 ลา้นบาท และ 59.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
การพฒันาท่ีดิน โดยมีอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนสาํหรับการคาํนวณดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 6.19 และร้อยละ 
5.40 ตามลาํดบั  

 
  11.2 เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 

  เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวน 
18 ลา้นบาท กาํหนดโอนกรรมสิทธ์ิในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดิน
แลว้เป็นจาํนวน 1.80 ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 
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 11.3 ภาระจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี 22  21 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ 1  3 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ 1  4 
จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นปี 22  22 
มูลค่าขายรวมของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่(ลา้นบาท) 12,823.33  14,868.85 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 9,344.96  10,836.42 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 72.87  72.88 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันาโครงการในส่วน

ของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการท่ีดาํเนินอยู่เป็นมูลค่า 128.40 ลา้นบาท และ 278.69  
ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
12. ท่ีดินรอการพฒันา 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ยอดยกมา 1,722,044,750.08  1,211,563,547.73  1,653,188,781.08  1,211,206,936.73 
บวก เพ่ิมในระหวา่งปี 32,247,246.34  619,039,948.23  27,695,656.34  550,540,590.23 
 รวม 1,754,291,996.42  1,830,603,495.96  1,680,884,437.42  1,761,747,526.96 
หกั - โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (158,897,657.09)  (100,533,745.88)  (158,897,657.09)  (100,533,745.88) 
  -  ลดลงจากการโอนกลบัภาระหน้ีสินจาก 
   การซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
   (ดูหมายเหตุ 24) -  (8,025,000.00)  -  (8,025,000.00) 
ท่ีดินรอการพฒันา 1,595,394,339.33  1,722,044,750.08  1,521,986,780.33  1,653,188,781.08 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดน้าํท่ีดินรอการพฒันาส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืม

ระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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13.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  
       สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,841,247.64  4,577,018.05  3,814,729.11  4,509,004.28 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,257,587.24  2,950,281.96  1,257,587.24  2,950,281.96 
ลูกหน้ีสาํรองจ่าย -  2,468,525.95  -  - 
ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง  180,000.00  180,000.00  180,000.00  180,000.00 
เงินให้กูย้มืพนกังาน 323,606.74  189,051.83  275,018.71  180,371.67 
เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาจา้งเหมา - คอนโด 41,670.00  15,340,283.69  41,670.00  15,340,283.69 
สินคา้เพื่อแถม 343,570.28  542,433.48  343,570.28  542,433.48 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 8,475,524.11  -  8,475,524.11  - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,003,611.53  2,628,803.47  2,329,103.49  2,892,331.08 
          รวม 16,466,817.54  28,876,398.43  16,717,202.94  26,594,706.16 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00) 
          สุทธิ 16,153,663.54  28,563,244.43  16,404,048.94  26,281,552.16 

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
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. เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 12,816,340.66 บาท และ 
8,879,230.74 บาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะส่วนกลาง คํ้าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคํ้าประกนัการใชน้ํ้ ามนั ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 34 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 230,161.87 บาทได้นําไปคํ้ า
ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามท่ีธนาคารกาํหนด 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
     วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

 ทุนชาํระแลว้ (บาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (บาท)  จาํนวนเงิน (บาท) 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

บริษทัร่วม                

บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั 2,000,000.00  2,000,000.00  40  40  30,487.13  30,487.13  240,000.00  240,000.00 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (30,487.13)  (30,487.13)  (240,000.00)  (240,000.00) 

        เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -  -  - 

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,000,000.00  10,000,000.00  100  100  23,477,151.79  25,864,418.19  11,864,497.95  11,864,497.95 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  (2,142,061.20)  (219,832.19)  -  - 

         21,335,090.59  25,644,586.00  11,864,497.95  11,864,497.95 

หกั : ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -  -  - 

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         21,335,090.59  25,644,586.00  11,864,497.95  11,864,497.95 

 
 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั เอ็นชัวร์โฮม จาํกดั เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 
เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั ไดเ้ลิกกิจการ และไดท้าํการจด
ทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 และอยู่ในระหวา่งการชาํระบญัชี 
ในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จาํนวน 160,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผูบ้ริหารของบริษทัคาด
วา่จะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน
ทั้งจาํนวนเป็นเงิน 240,000 บาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัร่วมทั้งสองบริษทัดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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16. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ี  จาํนวนท่ี  จาํนวนท่ีรับโอน  ยอดตามบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 57  เพิ่มข้ึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 58 
ราคาทุน          
ท่ีดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 
อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า -  4,637,749.42  -  147,991,884.71  152,629,634.13 
ระบบสาธารณูปโภค -  522,112.46  -  25,500,060.78  26,022,173.24 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง -  1,611,319.84  -  8,920,502.16  10,531,822.00 
อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่าระหวา่งก่อสร้าง 147,991,884.71  -  -  (147,991,884.71)  - 
ระบบสาธารณูปโภคระหวา่งก่อสร้าง 25,500,060.78  -  -  (25,500,060.78)  - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งระหวา่งติดตั้ง 8,920,502.16  -  -  (8,920,502.16)  - 
 227,772,919.84  6,771,181.72  -  -  234,544,101.56 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า -  (5,431,184.53)  -  -  (5,431,184.53) 
ระบบสาธารณูปโภค -  (2,602,217.28)  -  -  (2,602,217.28) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง -  (2,106,364.48)  -  -  (2,106,364.48) 
รวม -  (10,139,766.29)  -  -  (10,139,766.29) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 227,772,919.84        224,404,335.27 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนท่ี  จาํนวนท่ี  จาํนวนท่ีรับโอน  ยอดตามบญัชี  
 ณ 31 ธ.ค. 56  เพิ่มข้ึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 57 
ราคาทุน          
 ท่ีดิน -  -  -  45,360,472.19  45,360,472.19 
 อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่าระหวา่งก่อสร้าง -  26,634,465.37  -  121,357,419.34  147,991,884.71 
 ระบบสาธารณูปโภคระหวา่งก่อสร้าง -  214,000.00  -  25,286,060.78  25,500,060.78 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งระหวา่งติดตั้ง -  8,920,502.16  -  -  8,920,502.16 
 รวม -  35,768,967.53  -  192,003,952.31  227,772,919.84 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน

เงิน 9,296,367.49 บาท และ ศูนย ์บาท ตามลาํดบั และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวนเงิน 23,487,152.29 
และ 3,244,872.23 บาท ตามลาํดบั ท่ีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งจาํนวนไปคํ้ า
ประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน
ประมาณ 4.82 ลา้นบาท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยมีอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน
สาํหรับการคาํนวนดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 8.05 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 57 

 จาํนวนท่ี 
เพิ่มข้ึน 

 
 

จาํนวน 
ท่ีลดลง 

 จาํนวนท่ีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน          
ท่ีดิน  - สาํนกังาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    67,463,474.89  -  -  -  67,463,474.89 
อาคาร  - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    115,462,002.70  -  -  -  115,462,002.70 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10,159,795.65  86,877.55  -  -  10,246,673.20 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 30,547,042.22  985,934.46  (32,421.00)  -  31,500,555.68 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          
 การเงิน -  2,503,800.00  -  -  2,503,800.00 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 24,691,178.32  1,409,011.61  -  -  26,100,189.93 
ยานพาหนะ 21,434,196.75  3,898,186.40  (939,650.00)  -  24,392,733.15 
ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,400,332.00  -  -  -  2,400,332.00 
    รวม 333,619,185.36  8,883,810.02  (972,071.00)  -  341,530,924.38 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       
อาคาร - สาํนกังาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (68,721,723.35)  (5,299,002.85)  -  -  (74,020,726.20) 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,256,095.23)  (333,711.93)  -  -  (4,589,807.16) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (5,541,958.18)  (1,662,500.25)  -  -  (7,204,458.43) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (21,584,748.36)  (2,926,697.58)  24,711.02  -  (24,486,734.92) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (17,833,725.34)  (2,685,537.99)  -  -  (20,519,263.33) 
ยานพาหนะ (13,922,819.38)  (1,602,625.30)  939,646.00  -  (14,585,798.68) 
ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (488,802.47)  (848,868.87)  -  -  (1,337,671.34) 
    รวม (186,476,776.60)  (15,358,944.77)  964,357.02  -  (200,871,364.35) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
 - อาคารสโมสร (1,600,000.00)  (1,088,933.99)  -  -  (2,688,933.99) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 145,542,408.76        137,970,626.04 
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 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 56 

 จาํนวนท่ี 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จาํนวน 

ท่ีลดลง 

 จาํนวนท่ีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 57 

ราคาทุน          

ท่ีดิน  - สาํนกังาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

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

อาคาร  - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 9,506,950.43  652,845.22  -  -  10,159,795.65 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 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 

ยานพาหนะ 21,550,631.75  11,390.00  (1,912,666.00)  1,784,841.00  21,434,196.75 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 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 ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       

อาคาร - สาํนกังาน (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) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,890,968.28)  (32,634.99)  -  -  (43,923,603.27) 

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (3,922,469.26)  (1,619,488.92)  -  -  (5,541,958.18) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (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) 

ยานพาหนะ (12,296,241.07)  (2,092,404.95)  1,645,173.22  (1,179,346.58)  (13,922,819.38) 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (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 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 164,470,751.75        145,542,408.76 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.57 
 

จาํนวนท่ี 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จาํนวน 

ท่ีลดลง 
 

จาํนวนท่ีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน          

ท่ีดิน  - สาํนกังาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    67,463,474.89  -  -  -  67,463,474.89 

อาคาร - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

           - สโมสร    115,462,002.70  -  -  -  115,462,002.70 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,756,639.23  86,877.55  -  -  3,843,516.78 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 28,209,457.00  985,934.46  (32,421.00)  -  29,162,970.46 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

 การเงิน -  2,503,800.00  -  -  2,503,800.00 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 24,526,285.80  1,409,011.61  -  -  25,935,297.41 

ยานพาหนะ 19,922,897.83  3,898,186.40  (939,650.00)  -  22,881,434.23 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,400,332.00  -  -  -  2,400,332.00 

    รวม 323,202,252.28  8,883,810.02  (972,071.00)  -  331,113,991.30 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       

อาคาร - สาํนกังาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 

           - สโมสร (68,721,723.35)  (5,299,002.85)  -  -  (74,020,726.20) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,256,095.23)  (333,711.93)  -  -  (4,589,807.16) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2,651,146.67)  (495,248.27)  -  -  (3,146,394.94) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (19,421,552.00)  (2,844,767.20)  24,711.02  -  (22,241,608.18) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (17,674,594.04)  (2,682,659.48)  -  -  (20,357,253.52) 

ยานพาหนะ (12,575,224.55)  (1,542,225.30)  939,646.00  -  (13,177,803.85) 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (488,802.47)  (848,868.87)  -  -  (1,337,671.34) 

    รวม (179,916,042.60)  (14,046,483.90)  964,357.02  -  (192,998,169.48) 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                        

 - อาคารสโมสร (1,600,000.00)  (1,088,933.99)  -  -  (2,688,933.99) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 141,686,209.68        135,426,887.83 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.56 
 

จาํนวนท่ี 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จาํนวน 

ท่ีลดลง 
 

จาํนวนท่ีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 57 

ราคาทุน          

ท่ีดิน  - สาํนกังาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

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

อาคาร - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  -  -  -  6,674,238.59 

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

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 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 

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

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 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 ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       

อาคาร - สาํนกังาน (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) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,890,968.28)  (32,634.99)  -  -  (43,923,603.27) 

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

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

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (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) 

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

ยานพาหนะ-ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (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  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                        

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 159,882,693.43        141,686,209.68 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ท่ีดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 100.52 ลา้นบาท 

(มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 53.53 ลา้นบาท และ 57.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงิน
กูย้ืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 19 
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สินทรัพยท่ี์ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุน ดงัน้ี 
 บาท 

รายการสินทรัพย ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

อาคาร - สาํนกังาน  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00 

อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิส)  2,858,014.06  2,858,014.06  2,858,014.06  2,858,014.06 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย  41,698,978.17  41,698,978.17  41,698,978.17  41,698,978.17 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  1,972,338.20  1,925,119.29  1,317,420.71  1,270,201.80 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  17,141,116.01  15,199,351.61  15,336,822.90  13,528,168.06 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  17,471,399.09  10,832,060.56  17,320,899.09  10,681,560.56 

ยานพาหนะ  5,914,834.82  5,902,957.82  4,705,535.90  4,693,658.90 

  รวม  97,259,982.35  88,619,783.51  93,440,972.83  84,933,883.55 

 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57 

 จาํนวนท่ี  

เพ่ิมข้ึน / รับโอน 

 จาํนวนท่ี 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  7,672,521.25  27,820.00  -  7,700,341.25 

 รวม  7,672,521.25  27,820.00  -  7,700,341.25 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (3,630,567.87)  (956,548.32)  -  (4,587,116.19) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,041,953.38      3,113,225.06 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 56 

 จาํนวนท่ี  

เพ่ิมข้ึน / รับโอน 

 จาํนวนท่ี 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57 

ราคาทุน         

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 ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (2,677,745.24)  (952,822.63)  -  (3,630,567.87) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,073,101.01      4,041,953.38 
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19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 56,360,136.48  41,026,732.38  56,360,136.48  41,026,732.38 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 803,430,000.00  206,779,886.00  803,430,000.00  206,779,886.00 
  รวม  859,790,136.48  247,806,618.38  859,790,136.48  247,806,618.38 

 
   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ีย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ้าประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เม่ือทวงถาม  -  จดจาํนองท่ีดินและอาคารสโมสร 
          บางส่วนของบริษทั 

-  แห่งท่ี 2 20.00  20.00  อตัราเงินฝากประจาํ 6 เดือน  
บวกร้อยละ 1.15 

 เม่ือทวงถาม  - คํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
และบญัชีเงินฝากประจาํของ
กรรมการบางท่าน 

-  แห่งท่ี 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เม่ือทวงถาม  - คํ้าประกนัโดยท่ีดินของญาติ
กรรมการ 

-  แห่งท่ี 4 5.00  -  อตัรา MOR   1 ปี (ทบทวน 
วงเงินทุกปี) 

 - จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บนท่ีดินโครงการ 

 รวมวงเงิน 65.00  60.00       
          
เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  15 มกราคม 2559  - จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - แห่งท่ี 2 10.43  13.78  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  5 กุมภาพนัธ์ 2559  -  จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
 ในภายหนา้บนท่ีดินของโครงการ 

 - แห่งท่ี 3 -  38.00  อตัรา MLR ต่อปี  -  -  จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 บนท่ีดินของบริษทั 

 - แห่งท่ี 4 120.00  120.00  MLR - 0.25%  28 มีนาคม 2559  - คํ้าประกนัโดยท่ีดินของญาติ
กรรมการ 

 - แห่งท่ี 5 38.00  -  MOR ลบร้อยละ 1.625 ต่อปี  11 มีนาคม 2559  - จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป
ในภายหนา้บนท่ีดินของโครงการ 

 - แห่งท่ี 6 600.00  -  อตัราร้อยละ 5.35 และอตัรา  
ร้อยละ 5.50 ต่อปี 

 2 กุมภาพนัธ์ 2559 , 
24 กุมภาพนัธ์ 2559 

 - ตัว๋แลกเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท 
 สลกัหลงัช่ือกรรมการบางท่าน 

       2 มิถุนายน 2559 และ   
       9 มิถุนายน 2559   
 803.43  206.78        
 รวมวงเงิน 868.43  266.78       
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 ภายใตส้ัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีกาํหนดไวน้ี้ 

   นอกจากน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเร่ืองท่ีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 
จ่ายโอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัที่มีผลทาํให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์น
ของผูกู้ ้(3) การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การ
ยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 
20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม                                                                                                                                                                                                                                                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
เจา้หน้ีการคา้ 79,682,759.14  116,142,639.15  79,682,759.14  114,418,591.21 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ 5,592,299.36  2,264,165.21  5,592,299.36  2,263,495.21 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 5,756,226.57  3,533,216.21  5,309,553.32  3,460,769.83 
อ่ืน ๆ 1,586,181.35  1,121,147.45  912,286.01  929,049.45 
 รวม 92,617,466.42  123,061,168.02  91,496,897.83  121,071,905.70 

 
21.  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2558  2557 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,240,237.37  124,396.03  1,364,633.40  593,127.59  54,368.41  647,496.00 
ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             
 จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี  1,708,746.07  104,304.72  1,813,050.79  445,183.44  13,459.55  458,642.99 
  รวม  2,948,983.44  228,700.75  3,177,684.19  1,038,311.03  67,827.96  1,106,138.99 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะจาํนวนสองสัญญา กบับริษทั

ลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,214,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาผอ่นชาํระ 36 
งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาเช่าการเงินเคร่ืองใชส้าํนกังานจาํนวนหน่ึงสัญญา กบับริษทั
ลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,503,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาผ่อนชาํระ 36 
งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 70,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ี
กาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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22. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        
แห่งท่ี 1 689,181,186.15  1,190,252,333.41  689,181,186.15  1,190,252,333.41 
แห่งท่ี 2 474,737,298.26  615,111,767.92  474,737,298.26  615,111,767.92 

 รวม 1,163,918,484.41  1,805,364,101.33  1,163,918,484.41  1,805,364,101.33 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (598,088,181.92)  (598,923,847.32)  (598,088,181.92)  (598,923,847.32) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 565,830,302.49  1,206,440,254.01  565,830,302.49  1,206,440,254.01 

 
  การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,805,364,101.33  1,805,364,101.33 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (1,319,739,569.60)  (1,319,739,569.60) 
บวก : กูเ้พิ่มระหวา่งปี 678,293,952.68  678,293,952.68 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,163,918,484.41  1,163,918,484.41 

 
 วงเงิน (ลา้นบาท)     
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภาระคํ้าประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 139.47  139.47  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิง 
  - วงเงินท่ี 2 -  17.25  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนท่ีดินของโครงการ 
  - วงเงินท่ี 3 5.81  68.11  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 4 -  254.19  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 5 -  219.05  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 146.40  41.25  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 46.10  46.10  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 49.89  90.83  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 9 264.00  264.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 10 37.50  50.00  อตัรา MLR ต่อปี        
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภาระคํ้าประกนั 

 แห่งท่ี 2        
 - วงเงินท่ี 1 -  183.82  อตัรา MLR ต่อปี  จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งท่ี 
 - วงเงินท่ี 2 33.94  46.34  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภาย 
 - วงเงินท่ี 3 77.75  79.93  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หนา้บนท่ีดินของโครงการและ 
 - วงเงินท่ี 4 95.77  111.61  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและ 
  - วงเงินท่ี 5 -  6.72  อตัรา MLR ต่อปี  ท่ีดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินท่ี 6 98.12  65.00  อตัรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 157.51  121.68  อตัรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 11.65  -  อตัรา MLR ต่อปี   
 1,163.91  1,805.35     

 
 ธนาคารในประเทศแห่งท่ี 1 

วงเงินท่ี 1  
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2558 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดเป็นวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 และ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 2  
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 5 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ัง
แรก (วนัท่ี 30 ตุลาคม 2555, 29 มกราคม 2556 และ 5 มีนาคม 2556)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 3 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 3 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ัง
แรก (วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 และ 13 กนัยายน 2556) อยา่งไรก็ตาม  บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืม
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภายในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้
ในส่วนน้ี  
วงเงินท่ี 4 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญา
คร้ังแรก (วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556, 16 กนัยายน 2556 และ 17 กรกฎาคม 2557) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 5 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ัง
แรก (วนัท่ี 9 ตุลาคม 2556, 31 ตุลาคม 2556 และ 8 พฤศจิกายน 2556)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแลว้ 
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วงเงินท่ี 6 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ัง
แรก (วนัท่ี 9 ตุลาคม 2556)  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใต้
บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 7 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ังแรก (วนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2556) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืน
เงินกูย้มืทั้งหมดเป็นวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยาย
ระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดเป็นวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั
ไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 8 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 3 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ัง
แรก (วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย
ภายในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 9 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  1  ปี นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ังแรก 
(วนัท่ี 23 ธนัวาคม  2557) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดเป็นวนัท่ี 23 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภท
หน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้
ทั้งจาํนวน 
วงเงินท่ี 10 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  2 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาคร้ังแรก 
(วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557) และให้ชาํระเป็นรายงวด 3 เดือน รวมทั้งส้ิน 4 งวด โดยเร่ิมงวดแรกภายในเดือน
ธันวาคม 2558 เป็นตน้ไป และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัได้จดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใต้
บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวนแลว้ 

 
 ธนาคารในประเทศแห่งท่ี 2 

วงเงินท่ี 1 
 บริษทัจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้ งหมดภายใน 72 เดือน นับจากวนัท่ีลงนามในสัญญา (วนัท่ี 3 
ธนัวาคม 2555)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวน 
วงเงินท่ี 2 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 72 เดือน เร่ิมชาํระงวดแรก ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ี
ลงนามในสัญญา (วนัท่ี 9 เมษายน 2556) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัได้จดัประเภทหน้ีสิน
ดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้ 
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วงเงินท่ี 3 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 96 เดือน เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ี
ลงนามในสัญญา (วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสิน
ดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 4 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน 72 เดือน เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน 1 เดือนนบัจากวนัท่ี
ลงนามในสัญญา (วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสิน
ดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 5 
     บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  72 เดือน  เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน  6 เดือนนบัจาก
วนัท่ีลงนามในสัญญา (วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งจาํนวนแลว้ 
วงเงินท่ี 6 
  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  60  เดือน  เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจาก
วนัท่ีลงนามในสัญญา (วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภท
หน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้ 
วงเงินท่ี 7 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  48  เดือน  เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจาก
วนัท่ีลงนามในสัญญา (วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2557) ซ่ึงในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งจาํนวนแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินฉบบัใหม่โดยจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งจาํนวนทั้งหมดภายใน 
66 เดือนนบัจากวนัทาํสัญญา อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้มืท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภายใน
หน่ึงปีเพื่อจดัประเภทหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนน้ี 
วงเงินท่ี 8 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  36  เดือน  นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญา (17 กรกฎาคม 2558) 
และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีแลว้ 
 
การปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ 
  นอกจากน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเร่ืองท่ีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 
จ่ายโอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัท่ีมีผลทาํให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้
กู ้(3) ไม่ก่อภาระหน้ีสินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนเงินตั้งแต่สิบลา้นบาทข้ึนไป เวน้แต่
จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ห้กูก่้อน (4) การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (5) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่
ผูใ้หกู้เ้ห็นวา่ไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของผูกู้ ้(6) การหา้มลดทุนจดทะเบียน 
และ (7) การยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   ภาวะผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานยกมา 30,602,380.00  28,860,312.00  29,698,093.00  28,166,432.00 
ตน้ทุนบริการ และดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 4,308,984.00  3,913,268.00  4,143,485.00  3,702,861.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง -  (2,171,200.00)  -  (2,171,200.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานโอนออก (139,025.00)  -  -  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 34,772,339.00  30,602,380.00  33,841,578.00  29,698,093.00 

  
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,287,228.00  3,028,876.00  3,151,161.00  2,845,605.00 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,021,756.00  884,392.00  992,324.00  857,256.00 
รวม 4,308,984.00  3,913,268.00  4,143,485.00  3,702,861.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริการ 105,753.00  153,773.00  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,097,626.00  984,008.00  1,097,626.00  984,008.00 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,178,261.00  1,055,577.00  1,154,224.00  1,031,950.00 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 905,588.00  835,518.00  899,311.00  829,647.00 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,021,756.00  884,392.00  992,324.00  857,256.00 
รวม 4,308,984.00  3,913,268.00  4,143,485.00  3,702,861.00 

 
  ขอ้สมมุติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
อตัราคิดลด 3.6474 - 4.5822  3.6474 - 4.5822  3.6474  3.6474 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 - 6.00  5.00 - 6.00  6.00  6.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 43  0 - 43  0 - 23  0 - 23 
อตัรามรณะ (ตามตารางมรณะปี 2551) 100.00  100.00  100.00  100.00 
อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้มูลความอ่อนไหวจากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั จึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 
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24. ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตาม
สัญญาจะซ้ือจะขายลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินใน
โครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาจะซ้ือจะขายลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2557โดยตามสัญญา
จะซ้ือจะขายท่ีดินกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าท่ีดินรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ  
 ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ยอดยกมา 67,174,350.00  80,719,350.00  67,174,350.00  80,719,350.00 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 4,551,590.00  -  -  - 
หกั ลดลงจากการจ่ายชาํระและโอนกลบัในระหวา่งปี (28,120,000.00)  (13,545,000.00)  (27,620,000.00)  (13,545,000.00) 

ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 43,605,940.00  67,174,350.00  39,554,350.00  67,174,350.00 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์

ได้แสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนพฒันาท่ีดินจาํนวน 12.10 ล้านบาท และท่ีดินรอการพฒันาจาํนวน 
31.51 ลา้นบาท 
 

25.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2558   2557   2558   2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   12,132,999.68  10,671,976.15  12,132,999.68  10,644,171.15 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (10,616,674.02)  (10,811,824.49)  (11,629,257.26)  (11,214,722.02) 

  1,516,325.66  (139,848.34)  503,742.42  (570,550.87) 
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25.1 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 320,000.00  217,786.80  -  537,786.80 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,967,423.60  800,892.00  -  6,768,315.60 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,336,552.55  442,344.73  -  4,778,897.28 
  รวม 10,671,976.15  1,461,023.53  - - 12,132,999.68 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      -  
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื่อคา้ (12,187.47)  (1,403.76)  -  (13,591.23) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (10,799,637.02)  196,554.23  -  (10,603,082.79) 
  รวม (10,811,824.49)  195,150.47  - - (10,616,674.02) 
  สุทธิ (139,848.34)      1,516,325.66 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 531,896.00  (531,896.00)  -  - 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 460,000.00  (140,000.00)  -  320,000.00 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,645,581.80  321,841.80  -  5,967,423.60 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,764,510.13  572,042.42  -  4,336,552.55 
  รวม 10,449,987.93  221,988.22  - - 10,671,976.15 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื่อคา้ (10,245.97)  (1,941.50)  -  (12,187.47) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (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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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 320,000.00  217,786.80  -  537,786.80 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,939,618.60  828,697.00  -  6,768,315.60 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,336,552.55  442,344.73  -  4,778,897.28 
  รวม 10,644,171.15  1,488,828.53  - - 12,132,999.68 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื่อคา้ (12,187.47)  (1,403.76)  -  (13,591.23) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (11,202,534.55)  (413,131.48)  -  (11,615,666.03) 
  รวม (11,214,722.02)  (414,535.24)  - - (11,629,257.26) 
  สุทธิ (570,550.87)      503,742.42 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,000.00  -  -  48,000.00 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 531,896.00  (531,896.00)  -  - 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 460,000.00  (140,000.00)  -  320,000.00 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,633,286.40  306,332.20  -  5,939,618.60 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,764,510.13  572,042.42  -  4,336,552.55 
  รวม 10,437,692.53  206,478.62  -  10,644,171.15 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื่อคา้ (10,245.97)  (1,941.50)  -  (12,187.47) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (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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25.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 25.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 37,105,556.50  27,699,882.69  37,105,556.50  27,632,236.06 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (1,656,174.00)  1,796,017.22  (1,074,293.29)  2,285,746.55 

การปรับมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

 เปล่ียนแปลงของอตัราภาษี -  -  -  - 

 รวม 35,449,382.50  29,495,899.91  36,031,263.21  29,917,982.61 

 
 25.2.2  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชี 
  กบัอตัราภาษีท่ีใช้ 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 160,376,553.87  143,561,689.52  165,268,669.70  148,092,398.24 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 15-20%  15-20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 32,075,209.37  29,061,787.99  33,053,733.94  29,618,479.65 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกั        

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 3,374,173.13  434,111.92  2,977,529.27  299,502.96 

รายการปรับมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

เปล่ียนแปลงของอตัราภาษี -  -  -  - 

รวมรายการกระทบยอด 3,374,173.13  434,111.92  2,977,529.27  299,502.96 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 35,449,382.50  29,495,899.91  36,031,263.21  29,917,982.61 
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  25.2.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 160,376,553.87    143,561,689.52   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 32,075,209.37  20.00  29,061,787.99  20.24 

รายการกระทบยอด 3,374,173.13  2.10  434,111.92  0.30 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 35,449,382.50  22.10  29,495,899.91  20.54 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 165,268,669.70    148,092,398.24   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 33,053,733.94  20.00  29,618,479.65  20.00 

รายการกระทบยอด 2,977,529.27  1.80  299,502.96  0.20 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 36,031,263.21  21.80  29,917,982.61  20.20 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2552 ท่ียงั

ไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.34 ลา้นบาท และ 3.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ได้
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่
แน่นอนว่าบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้
ประโยชน ์

 
26. สาํรองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารองอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าว จะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
   ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 6.50 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
   ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 5.90 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทั้งน้ีเป็นไป

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 
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27. เงินปันผล 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติให้

บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.037 บาท เป็นจาํนวนเงิน
รวม 43.88 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติให้
บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.034 บาท เป็นจาํนวนเงิน
รวม 40.32 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

 
28. การบริหารจดัการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

เท่ากบั 1.05 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 1.20 : 1) และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.03 : 1 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 1.19 : 1) 

 
29. เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานสําหรับพนกังานประจาํทั้งหมดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน
แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา
การทาํงาน บริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดใน
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
     บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 เป็นจาํนวนเงิน 3,269,847.72 บาท และ 3,111,710.19 บาท ตามลาํดบั  

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557
เป็นจาํนวนเงิน 3,059,961.26 บาท และ 2,889,495.85 บาท ตามลาํดบั  

 
30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (36,428,650.18)  (4,209,887.31)  (43,644,216.15)  (6,002,025.37) 
การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 107,376,599.98  (293,128,802.74)  109,299,335.99  (293,873,022.15) 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดินรอพฒันา (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 126,650,410.75  (510,481,202.35)  131,202,000.75  (441,981,844.35) 
ค่าดอกเบ้ียจ่ายคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหวา่งปี 52,313,176.98  59,563,510.98  52,313,176.98  59,563,510.98 
ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 1,115,297,887.78  1,312,272,538.12  1,118,150,409.28  1,316,174,301.01 
ค่าซ้ือท่ีดิน 43,300,000.00  636,790,276.00  43,300,000.00  568,290,918.00 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 152,541,582.78  144,945,524.34  142,432,518.14  134,402,418.55 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,455,259.38  17,221,137.94  25,142,798.51  15,945,359.70 
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31. ตน้ทุนทางการเงิน 
   ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ดอกเบ้ียจ่าย        
 สถาบนัการเงิน 123,437,120.69  110,480,366.82  123,437,120.69  110,480,366.82 
 บริษทัยอ่ย  -  -  -  4,191.79 
 บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,818,614.35  5,372,075.34  12,527,280.82  3,607,691.77 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,021,756.00  884,392.00  992,324.00  857,256.00 
ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 1,854,810.00  2,038,340.20  1,854,810.00  2,038,340.20 

รวม  141,132,301.04  118,775,174.36  138,811,535.51  116,987,846.58 
หกั  ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน (52,313,176.98)  (59,563,510.98)  (52,313,176.98)  (59,563,510.98) 

สุทธิ 88,819,124.06  59,211,663.38  86,498,358.53  57,424,335.60 

 
32. กาํไรต่อหุน้ 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั  (บาท) 124,927,171.37  114,065,789.61  129,237,406.49  118,174,415.63 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   (หุ้น) 1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                  (บาทต่อหุ้น) 0.105  0.096  0.109  0.100 

 
33. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการรับเหมาก่อสร้าง
และกิจการบริหารหมู่บ้าน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (บาท) 
 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  
 รายไดจ้ากการขาย 1,722,852,590.00  384,361,966.54  -  -  -  2,107,214,556.54  -  -  2,107,214,556.54 

 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  -  -  28,845,792.97  -  28,845,792.97  (28,845,792.97)  -  - 
 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  9,296,367.49  -  7,245,000.00  16,541,367.49  (2,985,000.00)  -  13,556,367.49 
 รายไดอ่ื้น 13,326,413.10  3,875,127.61  -  206,851.30  16,528.22  17,424,920.23  (863,944.83)  -  16,560,975.40 
 รวมรายได ้ 1,736,179,003.10  388,237,094.15  9,296,367.49  29,052,644.27  7,261,528.22  2,170,026,637.23      2,137,331,899.43 
ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 1,143,785,748.60  266,834,958.25  -  -  -  1,410,620,706.85  -  (2,111,281.54)  1,408,509,425.31 
 ตน้ทุนก่อสร้าง -  -  -  28,657,247.44  -  28,657,247.44  -  (28,657,247.44)  - 
 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  15,194,083.04  -  5,209,672.72  20,403,755.76  -  -  20,403,755.76 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 180,060,822.72  50,265,093.71  -  -  -  230,325,916.43  -  -  230,325,916.43 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 163,474,124.21  12,424,152.47  2,138,853.61  2,239,591.13  3,863,933.12  184,140,654.54  -  (3,061,822.44)  181,078,832.10 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 47,767,599.90  -  -  -  50,692.00  47,818,291.90  -  -  47,818,291.90 
 ตน้ทุนทางการเงิน 75,725,974.79  4,618,168.10  6,154,215.64  3,048,428.53  59,459.39  89,606,246.45  -  (787,122.39)  88,819,124.06 
 รวมค่าใชจ่้าย 1,610,814,270.22  334,142,372.53  23,487,152.29  33,945,267.10  9,183,757.23  2,011,572,819.37      1,976,955,345.56 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 125,364,732.88  54,094,721.62  (14,190,784.80)  (4,892,622.83)  (1,922,229.01)  158,453,817.86      160,376,553.87 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                 35,449,382.50 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี                 124,927,171.37 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558                  
 สินคา้คงเหลือ 287,755,278.65  156,769,190.92  -  -  -  444,524,469.57  -  -  444,524,469.57 

 ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 1,893,788,635.16  646,296,043.79  -  -  -  2,540,084,678.95  -  (189,285.24)  2,539,895,393.71 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  224,404,335.27  -  -  224,404,335.27      224,404,335.27 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 127,340,568.74  7,092,261.95  994,057.14  2,484,269.46  59,468.75  137,970,626.04      137,970,626.04   
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (บาท) 
 กิจการพฒันา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 
 อสงัหาริมทรัพย ์  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 1,815,877,360.36  -  -  1,815,877,360.36  -  -  1,815,877,360.36 
 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  30,685,097.73  -  30,685,097.73  (30,685,097.73)  -  - 
 รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  7,377,682.28  7,377,682.28  (2,790,000.00)  -  4,587,682.28 
 รายไดอ่ื้น 23,676,938.01  38,153.67  36,547.15  23,751,638.83  (687,729.31)  -  23,063,909.52 
 รวมรายได ้ 1,839,554,298.37  30,723,251.40  7,414,229.43  1,877,691,779.20      1,843,528,952.16 
ค่าใชจ่้าย              
 ตน้ทุนขาย 1,202,171,838.12  -  -  1,202,171,838.12  -  (1,365,405.42)  1,200,806,432.70 
 ตน้ทุนก่อสร้าง -  28,575,472.90  -  28,575,472.90  -  (28,575,472.90)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  3,933,112.37  3,933,112.37  -  -  3,933,112.37 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 221,485,728.63  -  -  221,485,728.63  -  -  221,485,728.63 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 168,444,670.78  2,557,318.12  4,286,381.10  175,288,370.00  -  (2,866,822.44)  172,421,547.56 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 41,935,327.00  -  173,451.00  42,108,778.00  -  -  42,108,778.00 
 ตน้ทุนทางการเงิน 57,424,335.60  2,373,918.65  24,316.00  59,822,570.25  -  (610,906.87)  59,211,663.38 
 รวมค่าใชจ่้าย 1,691,461,900.13  33,506,709.67  8,417,260.47  1,733,385,870.27      1,699,967,262.64 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -      - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 148,092,398.24  (2,783,458.27)  (1,003,031.04)  144,305,908.93      143,561,689.52 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 29,917,982.61  (422,082.70)  -  29,495,899.91  -  -  29,495,899.91 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 118,174,415.63  (2,361,375.57)  (1,003,031.04)  114,810,009.02      114,065,789.61 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557              
 ท่ีดิน อาคาร 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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34. ภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 34.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานกังานขาย ท่ีดิน และบริการจดัทาํและติดตั้งป้ายโฆษณา
  เพื่อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  
ดงัน้ี 
  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี    2.59 
  2 ถึง 3 ปี   3.37 
 

34.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ 12.97  12.57 
- ค ํ้าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    
 บริการสาธารณะส่วนกลาง 159.72  159.72 

 
 34.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการขอกูย้มืเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคํ้าประกนัการใชน้ํ้ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 
35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 35.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั วิธีการท่ีใช ้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 
 35.2 นโยบายการบริหารความเส่ียงสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์ารโดยทัว่ไป
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รวมตัว๋เงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืมต่าง ๆ 
ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
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 35.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้ืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความเส่ียงเก่ียวกบั
อตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28,890,149.46  233,125.36  577,000.00  29,700,274.82 
เงินลงทุนชัว่คราว -  125,707.88  566,473.16  692,181.04 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  12,816,340.66  -  12,816,340.66 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
 สถาบนัการเงิน 259,790,136.48  600,000,000.00  -  859,790,136.48 
ตัว๋เงินจ่ายการคา้ -  -  68,971,121.03  68,971,121.03 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  92,617,466.42  92,617,466.42 
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  2,948,983.44  -  2,948,983.44 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,163,918,484.41  -  -  1,163,918,484.41 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,021,230.06  -  -  12,021,230.06 
เงินลงทุนชัว่คราว -  122,064.25  559,454.36  681,518.61 
ลูกหน้ีการคา้ -  -  21,400.00  21,400.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  9,109,392.61  -  9,109,392.61 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
 สถาบนัการเงิน 247,806,618.38  -  -  247,806,618.38 
ตัว๋เงินจ่ายการคา้ -  -  91,776,906.90  91,776,906.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  123,061,168.02  123,061,168.02 
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  1,038,311.03  -  1,038,311.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,805,364,101.33  -  -  1,805,364,101.33 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,533,556.17  -  577,000.00  24,110,556.17 

เงินลงทุนชัว่คราว -  125,707.88  566,473.16  692,181.04 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  21,500,000.00  -  21,500,000.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  12,816,340.66  -  12,816,340.66 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        

 สถาบนัการเงิน 259,790,136.48  600,000,000.00  -  859,790,136.48 

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ -  -  68,971,121.03  68,971,121.03 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  91,496,897.83  91,496,897.83 

ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  2,948,983.44  -  2,948,983.44 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,163,918,484.41  -  -  1,163,918,484.41 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,819,010.43  -  -  8,819,010.43 
เงินลงทุนชัว่คราว -  122,064.25  559,454.36  681,518.61 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  20,500,000,000  -  20,500,000,000 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  8,879,230.74  -  8,879,230.74 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
 สถาบนัการเงิน 247,806,618.38  -  -  247,806,618.38 
ตัว๋เงินจ่ายการคา้ -  -  91,776,906.90  91,776,906.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  121,071,905.70  121,071,905.70 
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  1,038,311.03  -  1,038,311.03 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,805,364,101.33  -  -  1,805,364,101.33 
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 35.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัไม่มีลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 
และบริษัทไม่ได้ทาํสัญญาเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
 35.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
   บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสด 

 
 35.6 มูลค่ายติุธรรม 
   มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัส่วนใหญ่ไม่

แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้น ยกเวน้หน้ีสินระยะยาว 
ไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้นจึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 
36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทัมี

มติใหบ้ริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  36.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 59,293,323 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผู ้

ถือหุ้นของบริษทัในอตัรา 20 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 
0.049995 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 59.29 ลา้นบาท 

  36.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.005555 บาทต่อหุน้ จาํนวนเงินรวม 6.59 ลา้นบาท  
  โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 
 
37. มาตรฐานการบญัชีปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช้

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

 กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย
ในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่
มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่
ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงเร่ือง 
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
จากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 
2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการ
ผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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          ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 
38. การอนุมติังบการเงิน 
  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 


