
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม 5 และ 4 

 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 
                 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน และงบ
การเงินของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปี
สินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
                  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
                 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ซึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
                  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกียวกับ
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  
ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ทีเกียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีทีจัดทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทงัการประเมินการนําเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 
                  ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

                 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งต้นนีแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที  ธนัวาคม  และผลการดาํเนินงานรวม การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัที  ธันวาคม  และผลการดาํเนินงาน การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

(นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6838 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที  กุมภาพนัธ์ 6 

2013/135/0248 

 



2555 2554 2555 2554

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 45,115,272.12 78,532,921.27 38,363,227.19 67,805,059.06

เงินลงทุนชวัคราว 8 655,918.89 18,734,276.53 655,918.89 641,489.98

ลูกหนีการคา้ 9 8,325,815.23 264,165.00 -                -                

สินคา้คงเหลือ 10, 21 410,743,169.89 317,319,296.91 403,032,408.81 316,676,251.91

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 11.1, 21 1,224,874,457.27 1,326,263,850.38 1,226,457,729.59 1,327,131,092.07

ทีดินรอการพฒันา 11.3, 21 1,780,965,449.48 1,370,818,977.52 1,780,608,838.48 1,370,462,366.52

เงินมดัจาํคา่ซือทีดิน 11.3 27,099,900.00 -                27,099,900.00 -                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 12 12,499,512.18 12,545,042.00 8,553,379.94 8,476,476.28

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,510,279,495.06 3,124,478,529.61 3,484,771,402.90 3,091,192,735.82

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากทีตดิภาระคาํประกนั 13 1,111,366.71 1,087,389.30 889,340.40 869,913.35

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 -                39,456.27 -                400,000.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                -                11,864,497.95 11,864,497.95

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 150,591,380.36 178,337,537.40 148,182,805.47 177,594,868.95

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,607,663.89 3,883,513.19 4,607,663.89 3,883,513.19

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 838,628.09 251,987.59 -                -                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,546,584.11 2,675,868.68 4,546,584.11 2,675,868.68

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 161,695,623.16 186,275,752.43 170,090,891.82 197,288,662.12

รวมสินทรัพย์ 3,671,975,118.22 3,310,754,282.04 3,654,862,294.72 3,288,481,397.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ



2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 17 215,033,694.88 165,032,510.93 215,033,694.88 165,032,510.93

ตวัเงินจ่ายการคา้ 46,738,547.54 33,142,810.82 45,483,896.49 33,142,810.82

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 78,195,432.47 69,545,673.71 75,939,535.87 66,431,101.21

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,199,308.53 28,835,020.73 53,930,231.60 28,486,479.05

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6 37,715,385.22 24,421,320.44 45,699,142.05 29,272,818.87

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 462,866.19 880,572.69 462,866.19 880,572.69

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 173,645,517.81 -                173,645,517.81 -                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,846,609.19 106,254,884.78 14,846,609.19 105,469,825.69

คา่งวดทียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 19 22,368,521.00 52,184,335.00 22,368,521.00 52,184,335.00

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 64,985,330.17 59,281,309.44 63,860,475.07 57,735,857.39

หนีสินหมุนเวียนอืน 850,803.09 3,438,704.22 850,803.09 2,367,241.88

รวมหนีสินหมุนเวียน 710,042,016.09 543,017,142.76 712,121,293.24 541,003,553.53

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 39,371.13 502,238.30 39,371.13 502,238.30

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 597,723,067.07 403,067,647.96 597,723,067.07 403,067,647.96

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 23,916,152.00 20,907,539.00 23,578,978.00 20,677,463.00

ประมาณการหนีสินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค 16,201,424.78 8,942,274.79 16,201,424.78 8,942,274.79

ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 23 104,449,450.00 115,771,450.00 104,449,450.00 115,771,450.00

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 742,329,464.98 549,191,150.05 741,992,290.98 548,961,074.05

รวมหนีสิน 1,452,371,481.07 1,092,208,292.81 1,454,113,584.22 1,089,964,627.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



2555 2554 2555 2554

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้

   มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,185,985,052 หุน้

   มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 48,350,000.00 43,750,000.00 48,350,000.00 43,750,000.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 407,738,585.15 411,280,937.23 388,883,658.50 391,251,718.36

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,219,603,637.15 2,218,545,989.23 2,200,748,710.50 2,198,516,770.36

ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                -                -                -                

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหุน้ -                -                -                -                

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,219,603,637.15 2,218,545,989.23 2,200,748,710.50 2,198,516,770.36

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,671,975,118.22 3,310,754,282.04 3,654,862,294.72 3,288,481,397.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,544,157,799.00 2,035,924,515.23 1,544,157,799.00 2,024,729,459.23 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 8,578,447.66        -                  -                  -                  

รายไดจ้ากการบริการ 4,549,098.16        3,573,598.16        -                  -                  

รายไดอื้น 6 16,532,502.44      9,575,081.74        16,182,515.66      9,318,645.57        

รวมรายได้ 1,573,817,847.26 2,049,073,195.13 1,560,340,314.66 2,034,048,104.80 

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6 1,011,827,301.67 1,268,318,675.17 1,012,092,976.45 1,264,795,014.22 

ตน้ทุนก่อสร้าง 8,581,549.27        -                  -                  -                  

ตน้ทุนบริการ 3,205,546.87        3,495,520.71        -                  -                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 210,163,067.70    228,580,823.80    210,163,067.70    228,580,823.80    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 167,136,918.86    153,654,766.05    164,078,169.43    152,105,332.54    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6 41,115,563.58      35,154,039.68      40,943,113.58      34,996,524.68      

ตน้ทุนทางการเงิน 6, 31 11,419,066.24      19,438,954.60      11,490,246.80      19,480,150.83      

รวมค่าใชจ่้าย 1,453,449,014.19 1,708,642,780.01 1,438,767,573.96 1,699,957,846.07 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 151,030.86           (360,543.73) -                  -                  

กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 120,519,863.93    340,069,871.39    121,572,740.70    334,090,258.73    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 32 36,443,962.37      147,468,720.44    36,322,546.92      144,914,627.76    

กาํไรสาํหรับปี 84,075,901.56      192,601,150.95    85,250,193.78      189,175,630.97    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                  -                  -                  -                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 84,075,901.56      192,601,150.95    85,250,193.78      189,175,630.97    

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 6 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

หมายเหตุ



2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 84,075,901.56      192,601,150.95    82,250,193.78      189,175,630.97    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

84,075,901.56      192,601,150.95    82,250,193.78      189,175,630.97    

การแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 84,075,901.56      192,601,150.95    82,250,193.78      189,175,630.97    

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

84,075,901.56      192,601,150.95    82,250,193.78      189,175,630.97    

กาํไรตอ่หุน้ขนัพนืฐานของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 28

กาํไรตอ่หุน้ (บาทต่อหุน้) 0.071                    0.162                    0.072                    0.160                    

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 7 -



ส่วนไดเ้สียที รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอนื รวม ไม่มีอาํนาจ

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดตน้ปี 2554 1,185,985,052.00  577,530,000.00     31,750,000.00       266,259,037.84     -                  2,061,524,089.84  -                  2,061,524,089.84  

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 -                  -                  12,000,000.00       (12,000,000.00) -                  -                  -                  -                  

จ่ายเงินปันผล 26 -                  -                  -                  (35,579,251.56) -                  (35,579,251.56) -                  (35,579,251.56)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2554 -                  -                  -                  192,601,150.95     -                  192,601,150.95     -                  192,601,150.95     

ยอดปลายปี 2554 1,185,985,052.00  577,530,000.00     43,750,000.00       411,280,937.23     -                  2,218,545,989.23  -                  2,218,545,989.23  

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 -                  -                  4,600,000.00         (4,600,000.00) -                  -                  -                  -                  

จ่ายเงินปันผล 26 -                  -                  -                  (83,018,253.64) -                  (83,018,253.64) -                  (83,018,253.64)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2555 -                  -                  -                  84,075,901.56       -                  84,075,901.56       -                  84,075,901.56       

ยอดปลายปี 2555 1,185,985,052.00  577,530,000.00     48,350,000.00       407,738,585.15     -                  2,219,603,637.15  -                  2,219,603,637.15  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554

- 8 -

หมายเหตุ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

บาท

งบการเงินรวม 

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอนื รวม

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดตน้ปี 2554 1,185,985,052.00       577,530,000.00          31,750,000.00            249,655,338.95          -                        2,044,920,390.95       

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 25          -                        -                        12,000,000.00            (12,000,000.00) -                        -                        

จ่ายเงินปันผล 26          -                        -                        -                        (35,579,251.56) -                        (35,579,251.56)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2554 -                        -                        -                        189,175,630.97          -                        189,175,630.97          

ยอดปลายปี 2554 1,185,985,052.00       577,530,000.00          43,750,000.00            391,251,718.36          -                        2,198,516,770.36       

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 25          -                        -                        4,600,000.00              (4,600,000.00) -                        -                        

จ่ายเงินปันผล 26          -                        -                        -                        (83,018,253.64) -                        (83,018,253.64)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2555 -                        -                        -                        85,250,193.78            -                        85,250,193.78            

ยอดปลายปี 2555 1,185,985,052.00       577,530,000.00          48,350,000.00            388,883,658.50          -                        2,200,748,710.50       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

- 9 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 84,075,901.56     192,601,150.95  85,250,193.78     189,175,630.97  

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 14,453,506.27     12,840,967.73    14,173,253.03     12,740,401.93    

คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญโอนกลบัและหนีสูญ (5,000.00) 59,641.22           (5,000.00) 33,158.00           

กาํไรทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (11,757.12) (121,231.34) (11,757.12) (28,444.79)

คา่เผอืการปรับมูลคา่สินคา้และตน้ทุนการพฒันาทีดิน 3,833,971.90       41,155,682.34 3,833,971.90       41,155,682.34 

คา่เผอืการปรับมูลคา่สินคา้และตน้ทุนการพฒันาทีดิน (โอนกลบั) (29,503,971.90) -               (29,503,971.90) -               

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว (176,202.40) -               -                 -               

คา่เผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 30,487.13 -               240,000.00 -               

คา่เผอืการปรับมูลคา่ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,000,000.00 -               16,000,000.00 -               

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (679,972.00) (1,628,514.42) (679,972.00) (1,628,514.42)

ขาดทุนจากการยกทีดินใหส้าธารณะประโยชน์ 9,345,423.42 -               9,345,423.42 -               

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ 70,739.19 10,380.00           -                 10,380.00           

กาํไรจากการตดับญัชีเจา้หนีการคา้และเงินประกนัผลงาน (5,239,310.13) (1,606,038.75) (5,013,400.43) (1,606,038.75)

กาํไรจากการตดับญัชีคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (856,193.91) (346,508.68) (856,193.91) (332,417.33)

ประมาณการหนีสินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค 7,979,309.99 8,942,274.79 7,979,309.99 8,942,274.79

ประมาณการหนีสินคา่ซ่อมแซมบา้นลูกคา้ (590,792.56) 1,330,822.00 (590,792.56) 1,330,822.00

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,301,413.00       2,972,927.00      3,194,315.00       2,898,523.00      

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (151,030.86) 360,543.73         -                 -               

รายไดด้อกเบียรับ (108,142.86) (113,606.46) (77,153.88) (80,214.86)

คา่ใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 9,423,773.05       17,014,771.60    9,498,238.80       17,062,192.83    

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 36,443,962.37     147,468,720.44  36,322,546.92     144,914,627.76  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 147,636,114.14   420,941,982.15  149,099,011.04   414,588,063.47  

- 10 -

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2555 2554 2555 2554

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 18,268,988.95 -               -                 -               

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว -                 (18,498,517.00) -                 (498,517.00)

ลูกหนีการคา้ (8,056,650.23) 672,611.53         5,000.00              81,675.00           

สินคา้คงเหลือ (104,445,414.42) 8,517,272.73      (97,377,698.34) 9,160,317.73      

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 236,358,962.70 69,451,045.16    235,642,932.07   68,621,340.03    

ทีดินรอการพฒันา (476,684,031.63) (132,196,634.89) (476,684,031.63) (135,748,897.02)

เงินมดัจาํคา่ซือทีดิน (27,099,900.00) -               (27,099,900.00) -               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 45,529.82 (1,879,077.74) (76,903.66) (195,600.23)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,870,715.43) (1,172,542.48) (1,870,715.43) (1,172,542.48)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

ตวัเงินจ่ายการคา้ 13,595,736.72 (19,285,279.83) 12,341,085.67 (19,022,287.18)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11,761,523.80 25,128,970.01 12,620,199.70 22,323,112.24 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,698,426.90 6,121,377.18 23,777,891.65 6,231,665.94 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 13,294,064.78 (2,605,065.75) 16,426,323.18 (1,905,309.92)

คา่งวดทียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ (29,815,814.00) (10,218,789.00) (29,815,814.00) (10,218,789.00)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 7,831,565.82 16,292,469.33 8,026,253.07 16,330,714.66 

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,997,108.57) 1,002,936.61 (925,646.23) 146,815.45 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (292,800.00) -               (292,800.00) -               

ประมาณการหนีสินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค (720,160.00) -               (720,160.00) -               

ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย์ (6,222,000.00) (6,040,000.00) (6,222,000.00) (6,040,000.00)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน (183,713,680.65) 356,232,758.01 (183,146,972.91) 362,681,761.69 

เงินสดรับดอกเบียรับ 108,142.86 113,606.46 77,153.88 80,214.86 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 61,585.67 7,028,276.91 -                 7,028,276.91 

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (128,571,203.32) (43,055,703.16) (126,945,763.42) (40,564,632.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (312,115,155.44) 320,318,938.22 (310,015,582.45) 329,225,621.46 

- 11 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บาท

งบการเงินรวม



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากทีตดิภาระคาํประกนัเพิมขึน (26,649.20) (12,280.94) (22,098.84) (9,346.15)

เงินสดรับคืนจากการใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                 -               1,000,000.00 -               

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                 -               (1,000,000.00) -               

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 680,000.00 3,710,000.00 680,000.00 3,710,000.00 

เงินสดจ่ายซือทรัพยสิ์นถาวร (11,372,848.40) (12,697,067.51) (9,426,688.72) (12,030,649.01)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,404,102.95) (254,478.10) (1,404,102.95) (254,478.10)

เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 160,000.00 -               160,000.00 -               

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                 (400,000.00) -                 (400,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (11,963,600.55) (9,653,826.55) (10,012,890.51) (8,984,473.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (880,573.67) (1,271,955.82) (880,573.67) (1,271,955.82)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 50,001,183.95 97,120,910.83 50,001,183.95 97,120,910.83 

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 81,100,000.00 -               81,100,000.00 -               

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (81,100,000.00) -               (81,100,000.00) (14,550,000.00)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืกรรมการ -                 (128,115,000.00) -                 (128,115,000.00)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว ############## 473,417,830.45  ############## 473,417,830.45  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (642,247,934.55) (623,485,074.78) (642,247,934.55) (623,485,074.78)

จ่ายดอกเบียจ่าย (43,742,186.72) (44,753,494.27) (43,816,652.47) (44,819,252.49)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (83,018,253.64) (35,579,251.56) (83,018,253.64) (35,579,251.56)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 290,661,106.84 (262,666,035.15) 290,586,641.09 (277,281,793.37)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (33,417,649.15) 47,999,076.52    (29,441,831.87) 42,959,354.83    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 78,532,921.27     30,533,844.75    67,805,059.06     24,845,704.23    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 45,115,272.12     78,532,921.27    38,363,227.19     67,805,059.06    

บาท

งบการเงินรวม

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



2555 2554 2555 2554

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 712,000.00          622,400.00         662,000.00          612,000.00         

เงินฝากธนาคาร 44,403,272.12     77,910,521.27    37,701,227.19     67,193,059.06    

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 45,115,272.12     78,532,921.27    38,363,227.19     67,805,059.06    

2) ในปี 2555 และ 2554  บริษทัไดโ้อนทีดินรอการพฒันาจาํนวน 66.54 ลา้นบาท และ 210.32 ลา้นบาท มาเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนพฒันาทีดิน

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

- 13 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม

บาท

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 1 ธันวาคม  และ  

 

1. ขอ้มูลทวัไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 

   บริษทัจดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดัเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมือวนัที 27 

พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขชือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 

Public Company Limited)  

   บริษทัมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี 

   เลขที 1/765 หมู่ที 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทมุธานี  ประเทศไทย 

 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 

   บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรทีดินและ

ปลูกบา้นสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนีได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วมทีบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 2555  2554   

บริษทัย่อย      

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

บริษทัร่วม      

บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั *** 12.00  20.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 

 (เป็นบริษทัร่วมตงัแต่วนัที  มีนาคม )     ในกิจการอสังหาริมทรัพย ์

บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั *** 12.00  20.00  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 (เป็นบริษทัร่วมทถีือหุ้นผา่นบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั)      

*** ในเดือนตุลาคม  บริษทัเลิกกิจการ      

  (หมายเหตุขอ้ )      
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 2.2  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ ดงันี : 
 อตัราร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัย่อยซึงรวมอยู่ในงบ

แสดงฐานะทางการเงินรวม 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง

บริษทัยอ่ยซึงรวมอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 2555  2554  2555  2554 

บริษทัยอ่ย        

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1.07  0.93  0.34  0.46 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.11  0.13  0.51  0.19 

 

 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซือ สาํหรับการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2.4  รายการบญัชีทมีีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยทีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบการเงินรวมจดัทําขึน โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

 

3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 

 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

   งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ 
บญัชี พ.ศ.  โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการทีมีส่วนไดเ้สีย

สาธารณะ และการแสดงรายการไดท้าํขึนตามแบบกาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับ

บริษทัมหาชนจาํกดั ทีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.  

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
   งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบาย

การบญัชี 
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4. มาตรฐานการบญัชีใหม่ทีออกระหวา่งปีและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

  เมือวนัที 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 

มกราคม 2556  

  ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินเมือนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 

5. นโยบายการบญัชีสําคญั 

 5.1 การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย 

   รายไดจ้ากการขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดเ้มือ

ได้มีการโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผูซื้อแล้ว

 เงินค่างวดส่วนทีเก็บก่อนการโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของใหก้บัผูซื้อจะบนัทึกเป็นค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้

   ตน้ทุนขายจะคาํนวณตามตน้ทุนทงัหมดทีประมาณการวา่จะเกิดขึนจริงของโครงการ อย่างไร

ก็ดีตน้ทุนขายจะถูกปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีทีปัจจยัตน้ทุนจริงเปลียนไปอย่างเป็น

นยัสาํคญั 

   ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและตน้ทุนจากการขายอาคารชุด บริษทัได้

ทาํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทีดินทงัหมดตามเกณฑพื์นทีทีขาย 

   บริษทัย่อยแห่งหนึงบนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ 

(Percentage of completion method) เงินค่างวดที เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานทีทําเสร็จจะ

บนัทึกเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหนีการคา้ 

   บริษทัย่อยแห่งหนึงบนัทึกรายไดค้่าบริหารหมู่บา้นเมือให้บริการแลว้เสร็จตามระยะเวลาของ

สัญญา 

   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดอื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตวัสัญญาใชเ้งินทีจะครบ

กาํหนดภายใน 3 เดือนขา้งหนา้ โดยไม่รวมรายการเงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 

 

 5.3 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

   บริษทัและบริษทัย่อยตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี

ไม่ไดท้งันีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะ

ปัจจุบนัของลูกหนี 
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 5.4 สินคา้คงเหลือ 

   สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึงทีดิน ค่าพัฒนาทีดิน ค่า

ก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   วสัดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิทีได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ 

   มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาทีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือใหข้ายสินคา้ได ้

 

 5.5 ตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการพฒันา 

   ตน้ทุนการพฒันาทีดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซึงทีดิน

ค่าพฒันาทีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   ทีดินรอการพฒันาเป็นทีดินทีบริษทัมีความตงัใจทีจะถือไวเ้พือประโยชน์ในอนาคต ราคาทุน

ประกอบดว้ย ค่าทีดินและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวขอ้งเพือให้ไดม้าซึงทีดิน รวมทงัตน้ทุนการกูย้ืมทีเกิด

ในระหว่างการพฒันาทีดิน เฉพาะในขณะทีมีการพฒันาทีดินนนั  

   ตน้ทุนการพฒันาทีดินและทีดินรอการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ 

   บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 5.6 ตน้ทุนการกูย้ืม 

   ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยห์รือพฒันาโครงการทีตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

จนกว่าสินทรัพยน์นัจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือเมือการก่อสร้างเสร็จสินหรือ

หยุดชะงกัลงจนกว่าจะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืน ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน

งวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั ๆ 

   สําหรับเงินกู ้ทีกู ้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพือพัฒนาโครงการ ดอกเบียจ่ายดังกล่าว

ประกอบดว้ยดอกเบียทีจ่ายจริงหักดว้ยรายได้จากการนําเงินกูน้ันไปลงทุนชวัคราว ส่วนเงินทีกูม้า

เพือวตัถุประสงค์ทวัไปดอกเบียจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนนัดว้ยอตัราการตงัขึน

เป็นทุน อตัราการตงัขึนเป็นทุนคืออตัราถัวเฉลียถ่วงนําหนักของตน้ทุนการกู ้ยืมในระหว่างปีทีไม่

รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินทีกูม้าโดยเฉพาะ 
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 5.7 เงินลงทุน  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   บริษทัย่อย หมายถึงกิจการทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซึงโดยทวัไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ

บริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทงัอาํนาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผือการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึงกิจการทีบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึง

โดยทวัไป แลว้บริษทัจะถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ  ถึงร้อยละ  ของสิทธิออก

เสียงทงัหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เริมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน

งบการเงินรวม 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผือการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 

  เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ

หลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทนุ 

 

  ค่าความนิยม 

   ค่าความนิยม คือตน้ทุนของเงินลงทนุทีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีบริษทัมีส่วนแบ่ง

ในสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ณ วนัทีไดม้าซึงบริษทันนั ค่าความนิยมที

เกิดจากการไดม้าซึงบริษทัยอ่ยถูกแสดงแยกบรรทดัไวใ้นงบการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมทีเกิดจาก

การได้มาซึงบริษทัร่วมจะรวมไวใ้นบัญชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่า

โดยรวมเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

   ค่าความนิยมทีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการ

ดอ้ยค่าสะสม ในแต่ละปีบริษทัจะมีการทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ โดยคาํนวณ

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณ

การโดยผูบ้ริหาร และค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีรับรู้แลว้จะไม่มีการโอนกลบัรายการ  

   ตน้ทุนของการไดม้าของเงินลงทุนทีตาํกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อย ผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



- 19 - 

 

 

ทนัที  

 5.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

   ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม 

และค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทงัตน้ทุนในการรือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

อาคาร 20  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 

บา้นตวัอย่างและสํานกังานขาย 5  ปี 

เครืองใช้สํานกังาน 5  ปี 

เครืองตกแต่งและติดตงั 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

   บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

   บริษทัคิดค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กนัเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมีตน้ทุนทีมีนัยสําคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมดของสินทรัพย์

นนั 

   ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและอุปกรณร์ะหว่างติดตงั 

   บริษทัตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจําหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวนัที

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี 

ค่าลิขสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 

 

 5.10 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั) แสดงใน
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ราคาทนุ 

 

 5.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์

อืนทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัและบริษทั

ย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

   ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ

ความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการ

ประเมินมูลค่าทีระมัดระวงัทีสุดซึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ และสามารถสะท้อนถึงจาํนวนเงินที

กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนัน

ผูซื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

เพิมขึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาสะสม

หรือค่าตดัจาํหน่าย 

 

 5.12 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั

ทีทาํหนา้ทีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั

ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 5.13 ประมาณการหนีสิน 

   ประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระ

หนีสินเกิดขึนจากภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและ

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสิน
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ดงักล่าว โดยภาระหนีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 
 5.14 สัญญาเช่าการเงิน 

   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นทีได้โอนความเสียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น
ให้กับบริษทั และบริษทัมีความตงัใจทีจะใช้สิทธิในการซือทรัพยสิ์นเมือถึงวนัทีครบกาํหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วนัเริมตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกับภาระผูกพนั
สาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจาํนวนดอกเบีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงวดปีปัจจุบนัตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 
 5.15 เครืองมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง
ฐานะการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

   เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลูกหนีการคา้และเจา้หนี
การคา้รวมตวัเงินรับ-จ่าย เงินกู้ยืมต่างๆ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา ซึง
นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 

 
 5.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสัน 
   บริษทัรบัรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเลียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี
ทีเกิดรายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืนๆ ซึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ข ้อสมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกียวกับอตัราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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   บริษทัเลือกทีจะบนัทึกหนีสินทงัหมดดงักล่าวเป็นครังแรกเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ 
วนัที  มกราคม  ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  

 5.17 กาํไรต่อหุน้ 

   กาํไรต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร

สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกและเรียกชาํระ

แลว้ในระหว่างปี 

 

 5.18 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

   บริษทับนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ถา้มี) ตามจาํนวนทีจะตอ้งจ่ายตามประมวลรัษฎากรเกณฑ์

การคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและนโยบายทีใชใ้ห้ดูเพมิเติมทีหมายเหตุขอ้  

 

 5.19 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการดงักล่าวนีจะส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละ

หนีสิน และต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจ

เกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 5.19.1 สัญญารับเหมาก่อสร้าง 

   บริษทัย่อยรับจา้งปลูกสร้างบา้นให้แก่ลูกคา้ภายในโครงการของบริษทัโดยอา้งอิงกบั

ขนัความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอตัราร้อยละทีวิศวกรกาํหนดทงันีไม่รวม

ตน้ทุนทีดิน เมือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเชือถือ 

ขนัความสําเร็จของงานก่อสร้างถูกกาํหนดโดยพจิารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย

วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณขนัความสําเร็จของงาน

โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลทีไดรั้บจากวิศวกร 

 

 5.19.2 ประมาณการตน้ทุนโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   บริษทัและบริษทัย่อยประมาณการตน้ทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจา้ง

ปลูกสร้างบา้น จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุ

ก่อสร้างทีตอ้งใชใ้นโครงการปลูกสร้างบา้นดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีตอ้งใชใ้นการ

ให้งานโครงการปลูกสร้างบ้านจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการ

เปลียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการ

ทบทวนประมาณการตน้ทุนอย่างสมาํเสมอ และทุกคราวทีตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจาก

ประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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 5.19.3 ประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจและข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ

รับประกนัผลงานและการเรียกร้องค่าความเสียหายจากงานปลูกสร้างบา้นตามสัญญา โดย

อาศยัการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริงและ

ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่าง

กนัอาจมีผลต่อจาํนวนประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้น 

 

 5.19.4 ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาทีดินและทีดินรอการพฒันา 

   บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 

และทีดินรอการพฒันา เมือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ ฝ่าย

บริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการ

พฒันาเท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนสุทธิ อย่างไรก็ตามความมีสาระสําคญั และการปรับ

ลดมูลค่าดงักล่าวขึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

 5.19.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

   บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น โดยใช้อตัราตามทีกฎหมาย

กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 

 

 5.19.6 สัญญาเช่า  

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง

การเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ

พิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม่ 

 

 5.19.7 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

   ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากการไม่สามารถรับชาํระหนีคืนจากลูกหนี

แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประวติัการจ่ายชําระหนี อายุของหนีทีคงค้างและฐานะการเงินที

เป็นอยูใ่นขณะนนั 
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 5.19.8 ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา

ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน 

การทีจะสรุปว่าเงินลงทนุดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่

นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

 5.19.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทําการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และ

ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนัน

เกิดขึน 

   นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะได้รับคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบั

การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

  

 5.19.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   ในการบันทึกและวดัมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ

ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือก

อตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนันๆ 

 

 5.19.11 คดีฟ้องร้อง 

   บริษทัมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแล้วและเชือมันว่าประมาณการหนีสิน

ดงักล่าว ณ วนัทีในงบการเงินมีจาํนวนทีเพียงพอ 

 

6. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ส่วนหนึงของบริษทัเกิดขึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านีเกียวขอ้งกนั 

โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้

รวมไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานทีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

  รายการบญัชีทีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สําหรับปีสินสุดวนัที  

ธนัวาคม  และ  สรุปไดด้งันี 
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 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี 
 

ชือกิจการ 

 ประเทศทีจัดตัง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท ( ) จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาทีดิน จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอน็ซีเอช  โฮลดิง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติผูถ้ือหุ้น 

บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ  

บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมทีบริษทัถือหุ้นร้อยละ  
 

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 

รายการในระหว่างปี          

บริษทัยอ่ย          

ดอกเบยีรับ          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี  - -  5,917.81  - 

รายไดอ้นืๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทตอ่เดือน  - -  60,000.00  60,000.00 

รายไดอ้นืๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  16,822.44  16,822.44 

ค่าก่อสรา้งบา้น          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร %  - -  29,217,756.94  12,596,261.61 

ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ขนัตาํ  30,000 บาท / โครงการ  - -  1,101,000.00  2,466,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทนุ  - -  3,660.00  2,070.00 

ดอกเบยีจ่าย          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียรอ้ยละ .  ต่อปี  -  -  36,575.33  - 

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี  อตัราดอกเบยีร้อยละ .  ต่อปี  -  -  43,808.23  47,421.23 

 ปี  อตัราดอกเบยีร้อยละ .  ต่อปี         

บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้ง          

ค่าซือวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  112,557,423.77  100,888,213.98  95,344,650.34  95,224,880.90 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชนั แอนด์ เดคคอร์เรชนั จาํกดั ราคาตลาด  106,122.20  155,082.59  106,122.20  155,082.59 

ค่าขนส่ง          

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันา ขนส่ง ราคาตลาด  -  20,362.50  -  20,362.50 

ค่าเช่าทีดิน          

 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  660,000.00  660,000.00  660,000.00  660,000.00 

ดอกเบยีจ่าย          

 บริษทั เอ็นซีเอช  โฮลดิง จาํกดั อตัราดอกเบียรอ้ยละ 5.75 ต่อปี  678,184.92  -  678,184.92  - 

 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม  อตัราดอกเบียรอ้ยละ 5.75 ต่อปี  -  4,712,983.57  -  4,712,983.57 

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียรอ้ยละ 5.75 ต่อปี  -  330,042.12  -  330,042.12 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที  ธนัวาคม  และ  ทีมีสาระสาํคญั ดงันี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555  2554  2555  2554 

เงินให้กูยื้มระยะสันแกบ่ริษทัทีเกียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  - 
 ยอดเพิมระหว่างปี  - -  1,000,000.00  - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  -  -  (1,000,000.00)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  -  - 

เจ้าหนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  101,650.00  - 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  13,086,416.73  7,407,318.62 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์         
  เดคคอร์เรชนั จาํกดั  295,489.09  226,050.77  295,489.09  226,050.77 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  37,416,396.07  24,171,407.17  32,212,086.22  21,615,586.98 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง  3,500.00  23,862.50  3,500.00  23,862.50 

   37,715,385.16  24,421,320.44  45,699,142.04  29,272,818.87 

เงินกูยื้มระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  - 
 ยอดเพิมระหว่างปี  - -  2,500,000.00  - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  (2,500,000.00)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  - 

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  14,550,000.00 

 ยอดเพิมระหว่างปี  - -  13,600,000.00  - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  (13,600,000.00)  (14,550,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  - 

 - บริษทั เอน็ซีเอส  โฮลดิง จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  - 

 ยอดเพิมระหว่างปี  65,000,000.00 -  65,000,000.00  - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  (65,000,000.00) -  (65,000,000.00)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  - 

   - -  -  - 

เงินกูยื้มจากกรรมการ        
 - ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  116,400,000.00  -  116,400,000.00 
 ยอดเพิมระหว่างปี  - - - - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  -  (116,400,000.00)  -  (116,400,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  -  - 

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  11,715,000.00  -  11,715,000.00 
 ยอดเพิมระหว่างปี  - - - - 
 ยอดลดลงระหวา่งปี  -  (11,715,000.00)  -  (11,715,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  -  - 

   -  -  -  - 
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  เงินให้กูย้ืมระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกัน เป็นการให้กู ้ยืมโดยออกเป็นตวัสัญญาใช้เงิน โดยเรียก
เก็บอตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี ครบกาํหนดจ่ายชาํระตามวนัทีระบุไวห้นา้ตวั  

  เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวข้องกัน เป็นการกู ้ยืมโดยออกเป็นตวัสัญญาใช้เงิน โดยเสียอตัรา
ดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี ในปี  และอตัราดอกเบียร้อยละ .  ต่อปี ในปี  ครบกาํหนดจ่ายชาํระ
ตามวนัทีระบุไวห้นา้ตวั  

  เงินกูย้ืมกรรมการทีเกิดขึนส่วนใหญ่ เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และจ่ายชาํระเงินกู้ยืม
ของบริษทั 

  เงินกูย้ืมกรรมการ เป็นการกูย้ืมโดยออกเป็นตวัสัญญาใช้เงิน โดยเสียอตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี
ในปี  และกาํหนดจ่ายคืนตามวนัทีระบุไวห้นา้ตวั 

 
 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึง ออกหนังสือคาํประกันเพือคาํ
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ได้แก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะสัน 39,958,533.58  34,059,773.68  39,809,853.58  33,918,653.68 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,157,030.00  1,094,266.00  1,133,260.00  1,077,871.00 

 รวม 41,115,563.58  35,154,039.68  40,943,113.58  34,996,524.68 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

เงินสดในมือ 712,000.00  622,400.00  662,000.00  612,400.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 24,227,718.93  9,661,460.00  21,103,918.17  9,544,204.88 

เงินฝากออมทรัพย ์ 20,175,553.19  68,249,061.27  16,597,309.02  57,648,454.18 

  รวม 45,115,272.12  78,532,921.27  38,363,227.19  67,805,059.06 

 
  เงินฝากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบียในอตัราลอยตวัตามอตัราทีธนาคารกาํหนด 
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8. เงินลงทุนชวัคราว  

  บญัชีประกอบดว้ย 
  งบการเงินรวม (บาท) 

  2555  2554 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ  117,199.98  117,199.98  114,528.19  114,528.19 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี  498,517.00  538,718.91  18,498,517.00  18,619,748.34 

   รวม  615,716.98  655,918.89  18,613,045.19  18,734,276.53 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2555  2554 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ  117,199.98  117,199.98  114,528.19  114,528.19 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี  498,517.00  538,718.91  498,517.00  526,961.79 

   รวม  615,716.98  655,918.89  613,045.19  641,489.98 

 

9. ลูกหนีการคา้  

  ลูกหนีการคา้ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

กิจการอสังหาริมทรัพย ์        

 ลูกหนีการคา้ 325,560.00  330,560.00  325,560.00  330,560.00 

กิจการรับเหมาก่อสร้าง        

 ลูกหนีค่ารับเหมาก่อสร้าง 8,181,900.23  -  -  - 

กิจการบริหารหมู่บา้น        

 ลูกหนีค่าบริหารหมู่บา้น 143,915.00  264,165.00  -  - 

  รวม 8,651,375.23  594,725.00  325,560.00  330,560.00 

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (325,560.00)  (330,560.00)  (325,560.00)  (330,560.00) 

 ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 8,325,815.23  264,165.00  -  - 



- 30 - 

 

 

  ลูกหนีการคา้ วิเคราะห์แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8,325,815.23  264,165.00  -  - 

มากกว่า 0 เดือนถึง 3 เดือน -  -  -  - 

มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 

มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 

มากกว่า  เดือน 325,560.00  330,560.00  325,560.00  330,560.00 

 รวม 8,651,375.23  594,725.00  325,560.00  330,560.00 

 

  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดงันี 

                                                                                                                             บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดตน้ปี 330,560.00  297,402.00  330,560.00  297,402.00 

เพมิขนึ -  33,158.00  -  33,158.00 

ลดลง (5,000.00)  -  (5,000.00)  - 

ยอดสินปี 325,560.00  330,560.00  325,560.00  330,560.00 

 

รายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญทีลดลงในระหว่างปี  เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจาํนวน ,  บาท  

 

10. สินคา้คงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ราคาทุนบา้นสร้างเสร็จ  418,518,091.15  321,140,392.81  418,518,091.15  321,140,392.81 

งานระหว่างก่อสร้าง 7,710,761.08  643,045.00  -  - 

 รวม 426,228,852.23  321,783,437.81  418,518,091.15  321,140,392.81 

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง      (15,485,682.34)  (4,464,140.90)  (15,485,682.34)  (4,464,140.90)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 410,743,169.89  317,319,296.91  403,032,408.81  316,676,251.91 
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  ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปลียนแปลงในระหวา่งปี ดงันี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดตน้ปี 4,464,140.90  -  4,464,140.90  - 

เพมิขึน / รับโอน 11,021,541.44  4,464,140.90  11,021,541.44  4,464,140.90 

ลดลง -  -  -  - 

ยอดสินปี 15,485,682.34  4,464,140.90  15,485,682.34  4,464,140.90 

 

  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีเซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงันี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 

บา้นสร้างเสร็จ 90  418.52  83  321.14 

บา้นสร้างเสร็จทีเซ็นต์สัญญาจะซือจะขายแลว้ (14)  (46.53) (21)  (48.46)

บา้นสร้างเสร็จคงเหลือยกไปทียงัไม่ได ้        

 ทาํสัญญาจะซือจะขาย 76  371.99  62  272.68 

 

  ณ วนัที  ธันวาคม  และ  สินคา้คงเหลือของบริษทัทงัหมดจาํนวน 418.52 ลา้นบาท และ 

.  ล ้านบาท ตามลาํดับ ได้นําไปคาํประกันส่วนหนึงของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้   

 

11. ตน้ทุนการพฒันาทีดินและทีดินรอการพฒันา 

  11.1 ตน้ทนุการพฒันาทีดินทีเกิดขึนแลว้ ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ทีดินและค่าพฒันาทีดิน 2,297,185,117.15  2,355,922,850.73  2,297,185,117.15  2,355,922,850.73 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 627,543,233.46  549,219,577.18  627,543,233.46  549,219,577.18 

บา้นระหว่างปลูกสร้าง 3,862,084,258.40  3,424,691,441.91  3,863,667,530.72  3,425,558,683.60 

ดอกเบียคิดเขา้ตน้ทุน 308,550,120.51  290,694,987.17  308,550,120.51  290,694,987.17 

 รวม 7,095,362,729.52  6,620,528,856.99  7,096,946,001.84  6,621,396,098.68 

หัก โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (418,518,091.15)  (321,140,392.81)  (418,518,091.15)  (321,140,392.81)

 โอนไปตน้ทุนขาย (5,451,970,181.10)  (4,936,433,072.36)  (5,451,970,181.10)  (4,936,433,072.36)

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 1,224,874,457.27  1,362,955,391.82  1,226,457,729.59  1,363,822,633.51 

หัก ค่าเผอืมูลค่าตน้ทุนการพฒันา        

 ทีดินลดลง -  (36,691,541.44)  -  (36,691,541.44)

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน - สุทธิ 1,224,874,457.27  1,326,263,850.38  1,226,457,729.59  1,327,131,092.07 
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  ค่าเผือมูลค่าตน้ทุนการพฒันาทีดินลดลงมีการเปลียนแปลงในระหวา่งปี ดงันี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดตน้ปี (36,691,541.44)  -  (36,691,541.44)  - 

เพมิขึน -  (40,485,682.34)  -  (40,485,682.34) 

ลดลง (โอนกลบั) 29,503,971.90  -  29,503,971.90  - 

โอนออก 7,187,569.54  3,794,140.90  7,187,569.54  3,794,140.90 

ยอดสินปี -  (36,691,541.44)  -  (36,691,541.44) 

 

  ในปี  บริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการค่าเผือมูลค่าตน้ทุนการพฒันาทีดินจาํนวน .  

ลา้นบาท และในระหว่างปีโครงการมีกาํไรจากการขายบา้น และเนืองจากราคาขายทีประเมินโดยผู ้

ประเมินอิสระในปี  มีราคาทงัโครงการมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนทงัโครงการ 

  ในปี  ค่าเผือมูลค่าตน้ทุนการพฒันาทีดินโอนออกจาํนวนเงิน .  ลา้นบาท จากการโอน

บา้นทีสร้างเสร็จไปบญัชีสินคา้คงเหลือทงัจาํนวน 

  ณ วนัที  ธันวาคม 5 และ 4 ทีดินและสิงปลูกสร้างบนทีดินในโครงการของบริษทั

ทงัหมดรวมจาํนวน 2, .  ลา้นบาท และ 1,542.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคาํประกนัส่วน

หนึงของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

  สําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม 5 และ 4 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบียทีเกียวขอ้งส่วนหนึง

จาํนวนเงินประมาณ 36.84 ลา้นบาท และ .  ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการ

พฒันาทีดิน โดยมีอตัราการตงัขึนเป็นทุนสําหรับการคาํนวนณดอกเบียเท่ากบัร้อยละ 6.12 และร้อยละ 

7.16 ตามลาํดบั  

 

 11.2 ภาระจากการพฒันาโครงการทีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูต่น้ปี 16  15 

จาํนวนโครงการทีปิดแลว้ 2  1 

จาํนวนโครงการทีเปิดใหม่ 1  2 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูสิ่นปี 15  16 

มูลค่าซือขายทีไดท้าํสัญญาแลว้ทงัสิน (ลา้นบาท) 8,097.52  7,163.78 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    

 ทีเปิดดาํเนินการอยู่ 71.18  61.62 

 

  ณ วนัที  ธันวาคม 5 และ 4 บริษทัมีขอ้ผูกพนัทีจะตอ้งทาํการพฒันาโครงการใน

ส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการทีดาํเนินอยู่เป็นมูลค่า 73.61 ล้านบาท และ 

.  ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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 11.3 ทีดินรอการพฒันา 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดยกมา 1,370,818,977.52  1,408,598,944.54  1,370,462,366.52  1,404,690,071.41 

บวก เพมิในระหว่างปี 476,684,031.63  339,549,501.65  476,684,031.63  339,549,501.65 

 รวม 1,847,503,009.15  1,748,148,446.19  1,847,146,398.15  1,744,239,573.06 

หกั โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาทีดิน (66,537,559.67)  (210,326,601.91)  (66,537,559.67)  (210,326,601.91)

 ลดลงจากการขาย -  (167,002,866.76)  -  (163,450,604.63)

ทีดินรอการพฒันา 1,780,965,449.48  1,370,818,977.52  1,780,608,838.48  1,370,462,366.52 

 

  เมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทัได้ทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินกับบุคคลธรรมดาเป็น

จาํนวน  ลา้นบาท กาํหนดโอนกรรมสิทธิในวนัที  พฤษภาคม  และวนัที  สิงหาคม 

 บริษทัได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือทีดินแลว้เป็นจาํนวน .  ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงินมดัจาํค่าซือทีดิน 

  ณ วนัที  ธันวาคม  บริษทัไดน้ําทีดินรอการพฒันาส่วนใหญ่ไปคาํประกนัวงเงินกู้ยืม

ระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และ ณ วนัที  ธนัวาคม 4 บริษทัและบริษทัย่อย ได้

นําทีดินรอการพฒันาทงัหมดไปคาํประกันวงเงินกูย้ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

 

12.  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  

       สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 4,472,931.41  2,642,261.34  4,442,087.61  2,618,532.94 

ลูกหนีกรมสรรพากร 918,706.89  840,134.59  802,444.18  731,335.16 

ลูกหนีสาํรองจ่าย 3,651,116.40  3,139,781.39  -  - 

ลูกหนีตามสิทธิเรียกร้อง  180,000.00  180,000.00  180,000.00  180,000.00 

เงินให้กูยื้มพนกังาน 1,805,388.35  4,421,660.00  1,674,292.86  4,053,190.00 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,784,523.13  1,634,358.68  1,767,709.29  1,206,572.18 

          รวม 12,812,666.18  12,858,196.00  8,866,533.94  8,789,630.28 

หกั ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00)  (313,154.00)

          สุทธิ 12,499,512.18  12,545,042.00  8,553,379.94  8,476,476.28 
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ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหวา่งปี ดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดตน้ปี 313,154.00  313,154.00  313,154.00  313,154.00 

เพิมขึน -  -  -  - 

ลดลง -  -  -  - 

ยอดสินปี 313,154.00  313,154.00  313,154.00  313,154.00 

 

13. เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 

 ณ วันที  31 ธันวาคม 5 และ 4 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 889,340.40 บาท และ 

869,913.35 บาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคาํประกนัการใช้

นาํมนั 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 และ 4 บริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 222,026.31 บาท และ 

217,475.95 บาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบียในอตัราลอยตวัตามทีธนาคารกาํหนด 

 

14. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 ทุนชาํระแลว้ (บาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (บาท)  เงินปันผลรับ (บาท) 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

วิธีส่วนได้เสีย                

บริษทัร่วม                

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั                

                

  2,000,000.00  2,000,000.00  12  20  30,487.13  39,456.27  -  - 

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (30,487.13)  -     

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ         -  39,456.27     

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,000,000.00  10,000,000.00  100  100  27,962,494.87  28,370,896.08  -  - 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  2,756,929.73  3,883,364.47  -  - 

         30,719,424.60  32,254,260.55  -  - 

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         30,719,424.60  32,254,260.55     
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 ทุนชาํระแลว้ (บาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (บาท)  เงินปันผลรับ (บาท) 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

วิธีราคาทุน                

บริษทัร่วม                

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั 2,000,000.00  2,000,000.00  12  20  240,000.00  400,000.00  -  - 

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (240,000.00)  (400,000.00)     

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -     

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,000,000.00  10,000,000.00  100  100  11,864,497.95  11,864,497.95  -  - 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  -  -  -  - 

         11,864,497.95  11,864,497.95  -  - 

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         11,864,497.95  11,864,497.95     

 

 ในเดือนตุลาคม  บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จาํกัด เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 

เรียลเอสเตท จาํกัด เป็นบริษทัร่วมทีถือหุ้นผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั ได้เลิกกิจการ และไดท้าํการจด

ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที  ธันวาคม  และอยู่ในระหว่างการชาํระบญัชี 

ในระหว่างปี  บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จาํนวน ,000 บาท ส่วนทีเหลือผูบ้ริหารของบริษทัคาด

ว่าจะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าว จึงพิจารณาตงัค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน

ทงัจาํนวนเป็นเงิน ,000 บาท 
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ 

 สรุปไดด้งันี  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 54 

 จาํนวนที 

เพมิขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 

 จาํนวนทีรบัโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ  ธ.ค.  

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

          - สโมสร    82,259,898.06  -  (9,345,423.42)  -  72,914,474.64 

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

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

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289,238.59  385,000.00  -  -  6,674,238.59 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 4,194,048.96  1,992,917.31  -  -  6,186,966.27 

เครืองใช้สาํนกังาน 26,323,676.83  3,097,146.53  (4,650,652.15)  -  24,770,171.21 

เครืองตกแต่งและติดตงั 16,049,582.98  3,535,914.56  (370,327.00)  -  19,215,170.54 

ยานพาหนะ 17,747,066.75  2,361,870.00  (1,840,500.00)  2,512,159.00  20,780,595.75 

ยานพาหนะ-ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 4,297,000.00  -  -  (2,512,159.00)  1,784,841.00 

    รวม 336,111,074.43  11,372,848.40  (16,206,902.57)  -  331,277,020.26 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม                                      

อาคาร - สาํนักงาน (8,754,506.11)  (510,165.11)  -  -  (9,264,671.22) 

           - สโมสร (57,175,016.94)  (6,078,620.15)  -  -  (63,253,637.09) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (42,479,737.79)  (906,663.74)  -  -  (43,386,401.53) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (3,275,123.76)  (314,461.90)  -  -  (3,589,585.66) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,977,662.77)  (596,601.45)  -  -  (2,574,264.22) 

เครืองใช้สาํนกังาน (19,666,320.45)  (1,896,629.88)  4,650,627.15  -  (16,912,323.18) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (11,543,850.71)  (1,570,108.27)  370,326.00  -  (12,743,632.98) 

ยานพาหนะ (11,826,381.95)  (1,167,901.72)  1,840,498.00  (1,148,891.77)  (12,302,677.44) 

ยานพาหนะ-ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (1,074,936.55)  (732,401.80)  -  1,148,891.77  (658,446.58) 

    รวม (157,773,537.03)  (13,773,554.02)  6,861,451.15  -  (164,685,639.90) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 178,337,537.40        166,591,380.36 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (16,000,000.00)  -  -  (16,000,000.00) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 178,337,537.40        150,591,380.36 
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 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 53 

 จาํนวนที 

เพมิขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 

 จาํนวนทีรบัโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ  ธ.ค.  

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนกังาน                                               1,947,858.35  -  (1,287,858.35)  -  660,000.00 

          - สโมสร    82,259,898.06  -  -  -  82,259,898.06 

อาคาร  - สาํนกังาน 11,236,190.47  -  (1,032,888.47)  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,523,622.24  400,000.00  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289,238.59  -  -  -  6,289,238.59 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 2,104,418.98  2,089,629.98  -  -  4,194,048.96 

เครืองใช้สาํนกังาน 23,738,492.07  3,532,167.47  (946,982.71)  -  26,323,676.83 

เครืองตกแต่งและติดตงั 13,414,972.98  2,650,469.06  (15,859.06)  -  16,049,582.98 

ยานพาหนะ 13,826,695.75  4,024,801.00  (1,003,430.00)  899,000.00  17,747,066.75 

ยานพาหนะ-ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 5,196,000.00  -  -  (899,000.00)  4,297,000.00 

    รวม 327,701,025.51  12,697,067.51  (4,287,018.59)  -  336,111,074.43 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม             

อาคาร - สาํนักงาน (8,473,840.32)  (519,928.03)  239,262.24  -  (8,754,506.11) 

           - สโมสร (51,107,348.71)  (6,067,668.23)  -  -  (57,175,016.94) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (40,939,761.36)  (1,539,976.43)  -  -  (42,479,737.79) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (2,960,661.86)  (314,461.90)  -  -  (3,275,123.76) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,785,205.87)  (192,456.90)  -  -  (1,977,662.77) 

เครืองใช้สาํนกังาน (19,214,106.15)  (1,390,195.30)  937,981.00    (19,666,320.45) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (10,450,650.91)  (1,107,680.57)  14,480.77    (11,543,850.71) 

ยานพาหนะ (11,921,876.21)  (518,923.65)  1,003,429.00  (389,011.09)  (11,826,381.95) 

ยานพาหนะ-ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (731,545.84)  (732,401.80)  -  389,011.09  (1,074,936.55) 

    รวม (147,584,997.23)  (12,383,692.81)  2,195,153.01  -  (157,773,537.03) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 180,116,028.28        178,337,537.40 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.54 
 

จาํนวนที 

เพมิขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 
 

จาํนวนทีรบั

โอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ  ธ.ค.  

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนักงาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    82,259,898.06  -  (9,345,423.42)  -  72,914,474.64 

อาคาร - สาํนักงาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

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

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289,238.59  385,000.00  -  -  6,674,238.59 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 3,048,386.49  325,035.11  -  -  3,373,421.60 

เครืองใช้สาํนกังาน 24,125,828.34  3,088,869.05  (4,650,652.15)  -  22,564,045.24 

เครืองตกแต่งและติดตงั 15,899,082.98  3,535,914.56  (370,327.00)  -  19,064,670.54 

ยานพาหนะ 16,524,767.83  2,091,870.00  (1,840,500.00)  2,512,159.00  19,288,296.83 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 4,297,000.00  -  -  (2,512,159.00)  1,784,841.00 

    รวม 331,394,764.55  9,426,688.72  (16,206,902.57)  -  324,614,550.70 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม                                      

อาคาร - สาํนักงาน (8,754,506.11)  (510,165.11)  -  -  (9,264,671.22) 

           - สโมสร (57,175,016.94)  (6,078,620.15)  -  -  (63,253,637.09) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (42,479,737.79)  (906,663.74)  -  -  (43,386,401.53) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (3,275,123.76)  (314,461.90)  -  -  (3,589,585.66) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,259,480.80)  (424,966.30)  -  -  (1,684,447.10) 

เครืองใช้สาํนกังาน (17,771,691.62)  (1,810,379.93)  4,650,627.15  -  (14,931,444.40) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (11,389,522.17)  (1,570,108.27)  370,326.00  -  (12,589,304.44) 

ยานพาหนะ (10,619,879.86)  (1,145,533.58)  1,840,498.00  (1,148,891.77)  (11,073,807.21) 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (1,074,936.55)  (732,401.80)  -  1,148,891.77  (658,446.58) 

    รวม (153,799,895.60)  (13,493,300.78)  6,861,451.15  -  (160,431,745.23) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 177,594,868.95        164,182,805.47 

หัก ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (16,000,000.00)  -  -  (16,000,000.00) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 177,594,868.95        148,182,805.47 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.53 
 

จาํนวนที 

เพมิขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 
 

จาํนวนทีรบั

โอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ  ธ.ค.  

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนักงาน                                               1,947,858.35  -  (1,287,858.35)  -  660,000.00 

           - สโมสร    82,259,898.06  -  -  -  82,259,898.06 

อาคาร - สาํนักงาน 11,236,190.47  -  (1,032,888.47)  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,523,622.24  400,000.00  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289,238.59  -  -  -  6,289,238.59 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 1,417,196.01  1,631,190.48  -  -  3,048,386.49 

เครืองใช้สาํนกังาน 21,735,622.58  3,337,188.47  (946,982.71)  -  24,125,828.34 

เครืองตกแต่งและติดตงั 13,264,472.98  2,650,469.06  (15,859.06)  -  15,899,082.98 

ยานพาหนะ 12,617,396.83  4,011,801.00  (1,003,430.00)  899,000.00  16,524,767.83 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,196,000.00  -  -  (899,000.00)  4,297,000.00 

    รวม 323,651,134.13  12,030,649.01  (4,287,018.59)  -  331,394,764.55 

หัก ค่าเสือมราคาสะสม                                      

อาคาร - สาํนักงาน (8,473,840.32)  (519,928.03)  239,262.24  -  (8,754,506.11) 

           - สโมสร (51,107,348.71)  (6,067,668.23)  -  -  (57,175,016.94) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (40,939,761.36)  (1,539,976.43)  -  -  (42,479,737.79) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (2,960,661.86)  (314,461.90)  -  -  (3,275,123.76) 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ (1,098,014.90)  (161,465.90)  -  -  (1,259,480.80) 

เครืองใช้สาํนกังาน (17,386,885.28)  (1,322,787.34)  937,981.00  -  (17,771,691.62) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (10,296,322.37)  (1,107,680.57)  14,480.77  -  (11,389,522.17) 

ยานพาหนะ (10,717,540.96)  (516,756.81)  1,003,429.00  (389,011.09)  (10,619,879.86) 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (731,545.84)  (732,401.80)  -  389,011.09  (1,074,936.55) 

    รวม (143,711,921.60)  (12,283,127.01)  2,195,153.01  -  (153,799,895.60) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 179,939,212.53        177,594,868.95 

 

  ณ วนัที  ธันวาคม  และ  ทีดิน อาคาร และสิงปลูกสร้างในส่วนสํานักงาน ทีดินและ

อาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 111.39 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 67.11 ลา้นบาท และ 

71.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคาํประกนัเงินกูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย์

สองแห่งวงเงิน 35 ลา้นบาท  
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สินทรัพยท์ีตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูม่ีราคาทุน ดงันี 

 บาท 

รายการสินทรัพย ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555  2554  2555  2554 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย  39,487,448.88  38,810,480.35  39,487,448.88  38,810,480.35 

เครืองจกัร และอุปกรณ ์ 1,064,695.20  1,639,388.93  1,064,695.20  984,471.44 

เครืองใชส้าํนกังาน 11,800,252.43  17,950,109.61  11,800,252.43  16,379,255.06 

เครืองตกแต่งและติดตงั 9,463,055.21  9,864,862.01  9,463,055.21  9,714,362.01 

ยานพาหนะ 7,718,606.90  10,764,510.49  7,718,606.90  9,557,406.90 

  รวม 72,392,072.68  81,887,365.45  72,392,072.68  78,303,989.82 

 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  

สรุปไดด้งันี  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ  ธ.ค.  

 จาํนวนที  

เพมิขึน / รบัโอน 

 จาํนวนที 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค.  

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  4,205,290.50  2,229,102.95  -  6,434,393.45 

งานระหว่างทาํ-ค่าพฒันาระบบ  825,000.00  -  (825,000.00)  - 

 รวม  5,030,290.50  2,229,102.95  (825,000.00)  6,434,393.45 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (1,146,777.31)  (679,952.25)  -  (1,826,729.56) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  3,883,513.19      4,607,663.89 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ  ธ.ค.  

 จาํนวนที  

เพมิขึน 

 จาํนวนที 

ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค.  

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3,950,812.40  254,478.10  -  4,205,290.50 

งานระหว่างทาํ-ค่าพฒันาระบบ  825,000.00  -  -  825,000.00 

 รวม  4,775,812.40  254,478.10  -  5,030,290.50 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (689,502.39)  (457,274.92)  -  (1,146,777.31) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,086,310.01      3,883,513.19 
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17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

   บญัชีนีประกอบดว้ย 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 45,406,194.88  5,835,010.93  45,406,194.88  5,835,010.93 

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 169,627,500.00  159,197,500.00  169,627,500.00  159,197,500.00 

  รวม  215,033,694.88  165,032,510.93  215,033,694.88  165,032,510.93 

 
   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 2555   2554  อตัราดอกเบีย  วนัครบกาํหนด  ภาระคาํประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          

บริษทัใหญ่          

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมือทวงถาม  -  จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อม 

          สิงปลูกสร้างบนทดิีนของบริษทั 

         -  คาํประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

 - ธ. ซีไอเอ็มบ ีไทย 10.00  10.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมือทวงถาม  -  จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิง ปลูกสร้างบนทีดินของบริษทั

          ปลูกสร้างบนทีดินของบริษทั 

-  ธ. ยโูอบี 20.00  20.00  อตัราเงินฝากประจาํ  เดือน  

บวกร้อยละ .  

 เมือทวงถาม  - คาํประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

และบญัชีเงินฝากประจาํของ

กรรมการบางท่าน 

 รวมวงเงิน 55.00  55.00       

          

เงินกูยื้มระยะสัน          

บริษทัใหญ่          

 - ธ. กรุงศรีอยธุยา 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  18 มกราคม   - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 134.63  124.20  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   กุมภาพนัธ,์ 

14 มีนาคม และ  

 พฤษภาคม  

 -  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงั ทมีีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปใน

 ภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 169.63  159.20       

 รวมวงเงิน 224.63  214.20       

 

 ภายใตส้ัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ 

ทีกาํหนดไวนี้อยา่งถูกตอ้งทุกประการ 

   นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย

โอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ 

ภาระหนีสินหรือภาระผูกพนัใดๆ ในแต่ละครังเป็นจาํนวนเงินตงัแต่สิบลา้นบาทขึนไป เวน้แต่จะได้รับ

ความยินยอมจากผูใ้หกู้ก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน . :1 การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้

กูเ้ห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ

การยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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18. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

 บญัชีนีประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม                                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

เจ้าหนีการคา้ 72,017,656.56  63,454,160.01  70,604,547.33  60,339,587.51 

เจ้าหนีอืนๆ 1,906,952.74  3,490,558.08  1,906,952.74  3,490,558.08 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 2,925,199.55  2,471,917.62  2,681,550.09  2,471,917.62 

อืน ๆ 1,345,623.62  129,038.00  746,485.71  129,038.00 

 รวม 78,195,432.47  69,545,673.71  75,939,535.87  66,431,101.21 

 

19. ค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้
 บาท 

 งบการเงินรวม                                                                                                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ค่างวดทีถึงกาํหนดชาํระแลว้ 7,562,101,184.56  6,774,810,181.89  7,562,101,184.56  6,774,810,181.89 

หกั การรับรู้รายได ้ (7,539,732,663.56)  (6,722,625,846.89)  (7,539,732,663.56)  (6,722,625,846.89) 

ค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายไดส้ําหรับ        

 สัญญาจะซือขายทีดินทียงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิ        

 และรับเงินงวดเกินค่างวดตามสัญญา 22,368,521.00  52,184,335.00  22,368,521.00  52,184,335.00 

 

20.  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2555  2554 

  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  462,866.19  11,085.81  473,952.00  880,572.69  36,553.31  917,126.00 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึงปีแต่ไม่เกินสามปี  39,371.13  124.88  39,496.01  502,238.30  11,210.69  513,448.99 

  รวม  502,237.32  11,210.69  513,448.01  1,382,810.99  47,764.00  1,430,574.99 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 5 และ 4 บริษทัมีสัญญาเช่าซือยานพาหนะจาํนวนสีสัญญา กบับริษทั

ลิสซิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 4,179,348 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ระยะเวลาผ่อนชาํระ  

งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ ,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม)  

  ภายใตเ้งือนไขของสัญญาดังกล่าวข้างตน้ บริษทัจะต้องปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกัดต่าง ๆ ที

กาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหนีสิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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21. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
  บญัชีนีประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        

แห่งที 1 349,142,264.31  206,932,855.00  349,142,264.31  206,932,855.00 

แห่งที 2 -  52,695,561.70  -  52,695,561.70 

แห่งที 3 304,356,942.57  14,439,231.26  304,356,942.57  14,439,231.26 

แห่งที  117,869,378.00  129,000,000.00  117,869,378.00  129,000,000.00 

 รวม 771,368,584.88  403,067,647.96  771,368,584.88  403,067,647.96 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (173,645,517.81)  -  (173,645,517.81)  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 597,723,067.07  403,067,647.96  597,723,067.07  403,067,647.96 

 
  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  รายละเอียดดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  มกราคม  403,067,647.96  403,067,647.96 
หัก : จ่ายคืนเงินกู ้ (642,247,934.55)  (642,247,934.55)
บวก : กูเ้พมิระหวา่งปี 1,010,548,871.47  1,010,548,871.47 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  771,368,584.88  771,368,584.88 

 
 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 2555  2554  อตัราดอกเบีย  ภาระคาํประกนั 

เงินกูย้ืมระยะยาว        

บริษทัใหญ่        

 แห่งที 1         

  - วงเงินที 1 578.57  704.24  อตัรา MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 ต่อปี 

  -    จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อม 

      สิงปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 2 139.47  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ .  ต่อปี   -    จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อม 

      สิงปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 3 29.70  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ .  ต่อปี   -    จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อม 

      สิงปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

 แห่งที 2        

  - วงเงินที  236.99  236.99  อตัรา MLR ลบร้อยละ .   - จดจาํนองทดิีนบางส่วนพร้อม 

        สิงปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

        และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

  - วงเงินที  -  113.70  อตัรา MLR ลบร้อยละ .   -  จดจาํนองทดิีนบางส่วนพร้อม 

        สิงปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

        และทีดินของบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 2555  2554  อตัราดอกเบีย  ภาระคาํประกนั 

 แห่งที 3        

  - วงเงินที  122.55  182.05  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

        ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึต่อไป 

        ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 2 180.46  -  อตัรา MLR   - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

        ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึต่อไป 

        ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 3 456.12  -  อตัรา MLR   - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

        ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึต่อไป 

        ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

        

 แห่งที 4 306.00  306.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

        ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึต่อไป 

        ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 2,049.86  1,542.98     

 
 ธนาคารในประเทศแห่งที 1 

วงเงินที  
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนีเมือได้รับชําระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์ขาย
ให้กบัลูกคา้โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายในปีทีกาํหนดตามแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้มืทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภายในหนึงปีเพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี   
วงเงินที   
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระเงินกู ้ท ังหมดภายในวนัที  ธันวาคม  และในปี  บริษัทได้จัด
ประเภทหนีสินดังกล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชําระภายใน
หนึงปีทงัจาํนวนแลว้ 
วงเงินที   
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชําระคืนเงินกู ้ทงัหมดภายใน  ปี  เดือน นับจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญา
ครังแรก (วนัที  ตุลาคม ) อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ภายในหนึงปีเพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 
 
 นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภาระหนีสินหรือภาระผูกพนัใดๆ ในแต่ละครังเป็นจาํนวนเงินตงัแต่สิบลา้นบาทขึนไป เวน้แต่จะได้รับ
ความยินยอมจากผูใ้ห้กูก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน . :1 ในวงเงินที  และ  และการ
รักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี .  : 1 ในวงเงินที  การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่า
ไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และการยก
ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้ห้กู ้เป็นตน้ 
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 ธนาคารในประเทศแห่งที  

 วงเงินที 1 

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัจดทะเบียนจาํนองทีดินหลกัประกนั 

(วนัที 29 ธันวาคม 2547) เมือวนัที  มกราคม  บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืน

เงินกู้ยืมทงัหมดเป็นวนัที  ธันวาคม  และในปี  ลดวงเงินจาก ,000,000 บาท ให้คงเหลือ

จาํนวน ,990,000 บาท บริษทัไดท้าํหนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมทงัหมดอีกครัง

หนึง เป็นวนัที  ธนัวาคม   

  นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ รายงานความ

คืบหน้าในการขาย การโอน และการก่อสร้างให้กบัผูใ้ห้กูทุ้กเดือน และบริหารจดัการกิจการให้มียอดขาย

บา้นในโครงการเพมิขึนปีละไม่ตาํกวา่  ยนิูต (เริมตงัแต่ปี ) 

 

 การปฏิบติัตามเงือนไข 

  บริษทัมียอดขายบา้นในโครงการสําหรับปี 2551 จาํนวน 32 ยูนิต ซึงตาํกว่าขอ้กาํหนดตามสัญญาเงินกู้

ดังกล่าวขา้งตน้ ฝ่ายบริหารได้มีการเจรจากับธนาคารเพือขอถอดถอนเงือนไขเกียวกับยอดขาย 50 ยูนิต ซึง

ธนาคารได้ตกลงตามทีขอ แต่บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นเพิมเป็น 14,000 บาท ต่อตารางวา จากเดิม 

10,725 บาท ต่อตารางวา ทงันีตามหนงัสือแจง้ผลการทบทวนวงเงินสินเชือเมือวนัที 26 มกราคม 2552 

 

วงเงินที   

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนีเมือได้รับชําระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์ขาย

ให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน  ปี  เดือน นบัจากวนัทีลงนามในสัญญา 

(  สิงหาคม ) ซึงครบกาํหนดภายในวนัที  กุมภาพนัธ์  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่ไดป้ระมาณการ

ยอดเงินกู้ทีคาดว่าจะต้องจ่ายในหนึงปี เพือจัดประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 

 นอกจากนีบริษัทต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีมีสัญญากู้ก ําหนดในเรืองทีสําคัญ ได้แก่  การยก

ผลประโยชน์จากการประกนัภยัทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัทีใหไ้วแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 

 ธนาคารในประเทศแห่งที  

 วงเงินที 1 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนีเมือได้รับชําระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์ขาย

ให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน  ปี นบัตงัแต่วนัทีลงนามในสัญญา (วนัที  

สิงหาคม ) ซึงครบกาํหนดภายในวนัที  สิงหาคม  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอด

เงินกู ้ทีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึงปีเพือจัดประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 

นอกจากนีบริษัทต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีสัญญาเงินกู้ก ําหนดในเรืองทีสําคัญ ได้แก่ การยก

ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั สิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นของหลกัประกนัให้แก่ผูใ้ห้กู ้เป็นตน้ 
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วงเงินที   

 บริษทัจะต้องจ่ายชาํระคืนเงินกู ้ท ังหมดภายใน  เดือน นับจากวนัทีลงนามในสัญญา (วนัที  

ธนัวาคม ) ทงันี ผูใ้ห้กูอ้าจพิจารณาผ่อนปรนหรือขยายกาํหนดเวลาชาํระหนีตามทีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

แลว้แต่กรณีออกไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน และผูใ้ห้กู ้ตกลงปลอดไถ่ถอนจาํนองหลกัทรัพย์

หลกัประกันให้แก่บริษทั เมือบริษัทได้ชาํระหนีภายใตเ้งือนไขทีผูใ้ห้กูก้าํหนด และบริษทัไดจ้ดัประเภท

หนีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

วงเงินที   

 บริษัทจาํต้องจ่ายชําระคืนเงินกู ้ทังหมดภายใน  เดือน นับจากวนัทีลงนามในสัญญา (วันที  

ธนัวาคม ) และผูใ้ห้กูต้กลงปลอดไถ่ถอนจาํนองหลกัทรัพยห์ลกัประกนัให้หแก่บริษทัเมือบริษทัได้

ชาํระหนีภายใต้เงือนไขทีผูใ้ห้กูก้าํหนด และบริษทัได้จดัประเภทหนีสินดังกล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

 นอกจากนีบริษัทต้องปฎิบัติตามเงือนไขทีสัญญาเงินกู้ก ําหนดในเรืองทีสําคัญ ได้แก่ การทํา

ประกันภัยสิงปลูกสร้างบนทรัพย์หลักประกันทังทีมีอยู่ในขณะนี และทีจะมีขึนในอนาคต ในวงเงิน

ประกนัภยัไม่นอ้ยกว่า  ลา้นบาท และการรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน .0 : 1 ในแต่ละไตรมาส 

ในวงเงินที  และวงเงินประกนัภยัไม่น้อยกว่า   ลา้นบาท ในวงเงินที  หรือในกรณีทีสิงปลูกสร้างบน

ทรัพยห์ลกัประกันมีมูลค่าตาํกว่าวงเงินประกนัภัยทีกาํหนดไวข้า้งตน้ ให้กาํหนดวงเงินประกนัภยัเท่ากับ

วงเงินประกันภัยสูงสุดทีบริษัทประกันภัยรับประกัน หรือในวงเงินประกันภัยสูงสุดทีผู ้ให้สินเชือ

เห็นสมควร 

 

 ธนาคารในประเทศแห่งที 4 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนีเมือได้รับชําระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์ขาย

ให้กับลูกค้า โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกู ้ทงัหมดภายใน 36 เดือน นับตงัแต่วนัเบิกเงินกู ้ครังแรก 

(วนัที  ธันวาคม ) ซึงครบกาํหนดภายในวนัที  ธันวาคม  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่ไดป้ระมาณ

การยอดเงินกู ้ทีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึงปี เพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงิน สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 
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22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  

   รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  และ 

 แสดงดงัต่อไปนี 

 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานยกมา 20,907,539.00  17,934,612.00  20,677,463.00  17,778,940.00 

ตน้ทุนบริการ และดอกเบียงวดปัจจุบนั 3,301,413.00  2,972,927.00  3,194,315.00  2,898,523.00 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายจริง (292,800.00)  -  (292,800.00)  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 23,916,152.00  20,907,539.00  23,578,978.00  20,677,463.00 

 

  ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,465,111.00  2,255,545.00  2,367,216.00  2,187,366.00 

ดอกเบียจากภาระผูกพนั 836,302.00  717,382.00  827,099.00  711,157.00 

รวม 3,301,413.00  2,972,927.00  3,194,315.00  2,898,523.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 67,340.00  46,397.00  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 711,326.00  656,643.00  711,326.00  656,643.00 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 529,415.00  458,236.00  522,630.00  452,851.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,157,030.00  1,094,269.00  1,133,260.00  1,077,872.00 

ตน้ทุนทางการเงิน 836,302.00  717,382.00  827,099.00  711,157.00 

รวม 3,301,413.00  2,972,927.00  3,194,315.00  2,898,523.00 

 

  ขอ้สมมุติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด 4.00  4.00 

อตัราการเพมิขนึของเงินเดือน 5.67  5.67 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 39  0 - 22 

อตัรามรณะ (ตามตารางมรณะปี ) 100.00  100.00 

อตัราทุพพลภาพ  ของอตัรามรณะ   ของอตัรามรณะ 
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23. ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย ์

 บริษทัมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซือจะขายทีดินในโครงการอสังหาริมทรัพยโ์ครงการหนึง กับ

บริษัทแห่งหนึงตามสัญญาจะซือจะขายลงวนัที  ธันวาคม  โดยตามสัญญาจะซือจะขายทีดิน

กาํหนดให้บริษทัตอ้งจ่ายค่าทีดินรวมถึงภาระหนีสินทีมีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ  

 การเปลียนแปลงของบญัชีภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพยส์าํหรับปีสินสุดวนัที  

ธนัวาคม  และ  มีรายละเอียดดงันี  

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554 

ยอดยกมา 115,771,450.00  68,361,450.00 

บวก เพิมในระหว่างปี -  47,410,000.00 

รวม 115,771,450.00  115,771,450.00 

หกั ลดลงในระหว่างปี (11,322,000.00)  - 

ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 104,449,450.00  115,771,450.00 

 

24. เครืองมือทางการเงิน 

 24.1 นโยบายการบญัชี 

   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสําคญั วิธีการทีใช ้ซึงรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

 24.2 นโยบายการบริหารความเสียงสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หนีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์ารโดยทวัไป

และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสําคญั

ของบริษทัและบริษทัย่อย ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้รวมตวัเงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืมต่าง ๆ 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

 

 24.3 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน เงินกู้ยืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัททีเกียวขอ้งกัน ความเสียงเกียวกับ

อตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลงไป ซึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ

บริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  
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   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 5 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขนึลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,115,272.12  -  -  45,115,272.12 

เงินลงทุนชวัคราว -  117,199.98  538,718.91  655,918.89 

ลูกหนีการคา้ -  -  8,325,815.23  8,325,815.23 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  1,111,366.71  -  1,111,366.71 

หนีสินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก        

 สถาบนัการเงิน 215,033,694.88  -  -  215,033,694.88 

ตวัเงินจ่ายการคา้ -  -  46,738,547.54  46,738,547.54 

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  78,195,432.47  78,195,432.47 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  502,237.32  -  502,237.32 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 771,368,584.88  -  -  771,368,584.88 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 4 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขนึลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,532,921.27  -  -  78,532,921.27 

เงินลงทุนชวัคราว -  114,528.19  18,619,748.34  18,734,276.53 

ลูกหนีการคา้ -  -  264,165.00  264,165.00 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  1,087,389.30  -  1,087,389.30 

หนีสินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก        

 สถาบนัการเงิน 165,032,510.93  -  -  165,032,510.93 

ตวัเงินจ่ายการคา้ -  -  33,142,810.82  33,142,810.82 

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  69,545,673.31  69,545,673.31 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,382,810.99  -  1,382,810.99 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 403,067,647.96  -  -  403,067,647.96 

 
 บาท 



- 50 - 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 5 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มอีตัราดอกเบีย  รวม 

 ขนึลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,363,227.19  -  -  38,363,227.19 

เงินลงทุนชวัคราว -  117,199.98  538,718.91  655,918.89 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  889,340.40  -  889,340.40 

หนีสินทางการเงิน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก       

 สถาบนัการเงิน 215,033,694.88  -  -  215,033,694.88 

ตวัเงินจ่ายการคา้ -  -  45,483,896.49  45,483,896.49 

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  75,939,535.87  75,939,535.87 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  502,237.32  -  502,237.32 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 771,368,584.88  -  -  771,368,584.88 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 4 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มอีตัราดอกเบีย  รวม 

 ขนึลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,805,059.06  -  -  67,805,059.06 

เงินลงทุนชวัคราว -  114,528.19  526,961.79  641,489.98 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  869,913.35  -  869,913.35 

หนีสินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก        

 สถาบนัการเงิน 165,032,510.93  -  -  165,032,510.93 

ตวัเงินจ่ายการคา้ -  -  33,142,810.82  33,142,810.82 

เจา้หนีการคา้และเจ้าหนีอืน -  -  66,431,101.21  66,431,101.21 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,382,810.99  -  1,382,810.99 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 403,067,647.96  -  -  403,067,647.96 
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 24.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ เนืองจากบริษทัไม่มีลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 

และบริษัทไม่ได้ทําสัญญาเพือป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

 24.5 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

   บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสัน

จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสด 

 

 24.6 มูลค่ายติุธรรม 

   มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นทางการเงินและหนีสินทางการเงินทีเป็นสาระสําคญัส่วนใหญ่ไม่

แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นทางการเงินและหนีสินทางการเงินนนั ยกเวน้หนีสินระยะยาว 

ไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันนัจึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 

25. สาํรองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารองอยา่ง

น้อยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าว จะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายจนครบร้อยละ  ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

   ในปี  บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย .  ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทงันีเป็นไป

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  

   ในปี  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 12.00 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทงันีเป็นไป

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  โดยผ่านการอนุมตัิจากที

ประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ในวนัที  เมษายน  แลว้ 

 

26. เงินปันผล 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน  ผูถ้ือหุ้นมีมติให้

บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี  ให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 

.  ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เมือวนัที  พฤษภาคม  

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน  ผูถ้ือหุ้นมีมติให้

บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี  ให้แก่ผูถ้ือหุน้เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ .  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 

.  ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เมือวนัที  พฤษภาคม  
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27. การบริหารจดัการทุน 

  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหม้ีซึงโครงสรา้ง

ทางการเงินทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง  

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุน

เท่ากับ 0.65 : 1 (ณ วนัที  ธันวาคม  : 0.49:1) และบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.66 :1  

(ณ วนัที  ธนัวาคม  : 0.50:1) 

 

28. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก

ของหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555  2554  2555  2554 

กาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั  (บาท) 84,075,901.56  192,601,150.95  85,250,193.78  189,175,630.97 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั   (หุ้น) 1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052  1,185,985,052 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน                  (บาทต่อหุ้น) 0.071  0.162  0.072  0.160 

 

29. เงินกองทุนสํารองเลียงชีพพนกังาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจาํทงัหมดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนีในอัตราร้อยละของเงินเดือนของ

พนักงานแต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนทีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตาม

ระยะเวลาการทาํงาน บริษัทและบริษทัย่อยได้แต่งตงัผูจ้ ัดการกองทุนแห่งหนึงเพือบริหารกองทุนตาม

ขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

     บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  

และ  เป็นจาํนวนเงิน 2,673,954.40 บาท และ 2,524,200.05 บาท ตามลาํดบั  

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพสําหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  และ  

เป็นจาํนวนเงิน 2,536,896.60 บาท และ 2,403,501.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

การเปลียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (93,423,872.98)  5,393,131.83  (86,356,156.90)  6,036,176.83 

การเปลียนแปลงในตน้ทุนพฒันาทีดิน (เพมิขึน) ลดลง 101,389,393.11  (138,064,045.20)  100,673,362.48  (138,893,750.33)

การเปลียนแปลงในทีดินรอพฒันา (เพมิขึน) ลดลง (410,146,471.96)  37,779,967.02  (410,146,471.96) 34,227,704..89 

ค่าดอกเบียจ่ายคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหว่างปี 36,840,468.48  28,368,311.69  36,840,468.48  28,368,311.69 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหว่างปี 936,512,672.29  827,066,498.83  921,845,112.35  827,281,760.14 

ค่าซือทีดิน 449,236,662.00  507,774,811.00  449,236,662.00  507,774,811.00 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 110,791,625.32  102,403,131.27  109,159,285.21  96,458,481.77 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,773,554.02  12,840,967.73  13,493,300.78  12,740,401.93 

ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภยั -  22,483,319.63  -  22,483,319.63 

 

 ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อทุกภยั 

 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 เนืองจากนาํได้

เขา้ท่วมพืนทีตงับางโครงการ และท่วมเส้นทางคมนาคมโดยรอบสํานกังาน จากสถานการณ์นาํท่วมมีผลทาํให้

สินคา้ซึงไดแ้ก่ บา้นสําเร็จรูป งานระหว่างก่อสร้างเสียหาย และมีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนก่อนและ

ระหว่างนําท่วม รวมทงัค่าใช้จ่ายในการฟืนฟูโครงการทีได้รับผลกระทบ ตลอดจนค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า 

ดงันันบริษทัจึงไดบ้ันทึกผลขาดทุนจากอุทกภยัทีเกิดขึนดงักล่าว จาํนวน ,483,319.63 บาท ซึงไดแ้สดงอยู่

ภายใตชื้อบญัชีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาํนวนเงินดงักล่าวได้รวมประมาณการ

หนีสินทีคาดว่าจะเกิดขึนจากค่าซ่อมแซมบ้านลูกคา้ทีมีการขายก่อนนําท่วม 2 เดือน จาํนวน 29 แปลง เป็น

จาํนวนเงิน 1,330,822.00 บาท ซึงได้แสดงอยู่ภายใต้ชือบัญชีหนีสินหมุนเวียนอืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

และในปี  ค่าซ่อมแซมบ้านลูกคา้เกิดขึนจริงแล้วเป็นจาํนวนเงิน , .  บาท ส่วนทีเหลือจาํนวน 

, .  บาท ไดท้าํการกลบัรายการทงัจาํนวน 

 

31. ตน้ทุนทางการเงิน 

   ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ดอกเบียจ่าย        

 สถาบนัการเงิน 45,580,138.80  40,340,057.60  45,580,138.80  40,340,057.60 

 บริษทัยอ่ย  -  -  80,383.56  47,421.23 

 บุคคลและบริษทัทเีกียวขอ้งกนั  678,184.92  5,043,025.69  678,184.92  5,043,025.69 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 836,302.00  717,382.00  827,099.00  711,157.00 

ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกูยื้มสถาบนัการเงิน 1,164,909.00  1,706,801.00  1,164,909.00  1,706,801.00 

รวม  48,259,534.72  47,807,266.29  48,330,715.28 47,848,462.52 

หกั  ส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาทีดิน (36,840,468.48)  (28,368,311.69) (36,840,468.48) (28,368,311.69)

สุทธิ 11,419,066.24  19,438,954.60  11,490,246.80  19,480,150.83 
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32. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเกณฑก์ารคาํนวณ 
  บริษัทบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล (ถ้ามี) ตามจาํนวนทีจะต้องจ่าย คาํนวณตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ (ปี  : 23%, ปี 2554 : 30%) ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติ

บุคคล หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและ

หักออกดว้ยรายการทีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

  ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 530  (พ.ศ.2554) ลงวนัที14 ธันวาคม 2554 ออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 5 คาํนวณจากกําไรสุทธิตาม
กฎหมายภาษีอากรดว้ยอตัราร้อยละ 3 ของกาํไรสุทธิ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคลสําหรับปี 2556 เป็นตน้ไป ใน

อตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ  

  บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยใชเ้กณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ให้เป็นไปตามประมวล

รัษฎากรกาํหนดและตามคาํสังกรมสรรพากรที ป. /  เรืองการคาํนวณกาํไรและเงินไดสุ้ทธิสําหรับ

กิจการขายอสังหาริมทรัพยซึ์งจะแตกต่างไปจากหลักการบัญชีทีเลือกปฏิบัติในบางกรณีได้แก่การรับรู้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบียจ่าย และค่าเสือมราคาสําหรับกลุ่มทรัพยสิ์น
ประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพือใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

 
นโยบายบญัชี  ทางภาษี  ทางบญัชี 

การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขาย  โครงการทีเปิดก่อนปี  

- รับรู้รายไดต้ามค่างวดทีถึงกาํหนดชาํระ 

 รับรู้รายได้ทงัจาํนวนเมือได้มีการโอนความ

เสียงและผลตอบแทนทีสาํคญัให้แก่ผูซื้อแลว้ 

  โครงการทีเปิดในหรือหลงัปี    

  - รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ   

ดอกเบียจ่าย  เฉพาะส่วนของดอกเบียทถีึงกาํหนดชาํระตงัแต่

วนัทีโครงการนนัพร้อมจะขาย 

 จะหยุดรับรู้ดอกเบียจ่ายเมือบ้านสร้างเสร็จ

พร้อมขาย 

ค่าเสือมราคา-สาธารณูปโภค

 ส่วนกลางของโครงการ 

 มีสิทธินําค่าสึกหรอมาหักเป็นรายจ่ายในการ

คาํนวณกาํไรตามวิธีเส้นตรงระยะเวลา  ปี 

 บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาทีดินและจะรับรู้เป็น

ตน้ทุนขายตามพนืทีทีขาย 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2555  2554 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลทางบญัชี 121,572,740.70  334,090,258.73 

รายรับและรายจ่ายทีแตกต่าง    

บวก (หัก) รายไดรั้บรู้เป็นรายไดท้างภาษี 3,823,914.50  16,967,650.00 

  ตน้ทุนทางภาษีทีแตกต่างจากหลกัการบญัชีตาม ป. /  (3,832,408.99)  71,274,145.41 

  รายการบวกกลบัทางภาษี 37,971,200.37  61,804,039.57 

  รายการหกัออกสาํหรับรายการส่วนทีไดรั้บการยกเวน้ภาษี (1,611,329.54)  (1,087,334.52) 

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลทางภาษ ี 157,924,117.04  483,048,759.19 

หัก ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (36,322,546.92)  (144,914,627.76) 
 (ปี  อตัราร้อยละ %    

  ปี  อตัราร้อยละ %)    

กาํไรสุทธิทางภาษี 121,601,570.12  338,134,131.43 
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33. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

  รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  (บาท) 

 กิจการพฒันา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพย ์  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              

 รายไดจ้ากการขาย 1,544,157,799.00  -  -  1,544,157,799.00  - -  1,544,157,799.00 
 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  37,796,204.60  -  37,796,204.60  (29,217,756.94)  -  8,578,447.66 
 รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  5,650,098.16  5,650,098.16  (1,101,000.00)  -  4,549,098.16 
 รายไดอ้นื 16,182,515.66  466,749.03  50,021.56  16,699,286.25  (166,783.81)  -  16,532,502.44 

 รวมรายได ้ 1,560,340,314.66  38,262,953.63  5,700,119.72  1,604,303,388.01      1,573,817,847.26 

ค่าใชจ่้าย              
 ตน้ทุนขาย 1,012,092,976.45  -  -  1,012,092,976.45  -  (265,674.78)  1,011,827,301.67 
 ตน้ทุนก่อสร้าง -  36,817,600.80  -  36,817,600.80  -  (28,236,051.53)  8,581,549.27 
 ตน้ทุนบริการ -  -  3,205,546.87  3,205,546.87  -  -  3,205,546.87 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 210,163,067.70  -  -  210,163,067.70  -  -  210,163,067.70 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 164,078,169.43  1,010,216.15  3,439,528.59  168,527,914.17  -  (1,390,995.31)  167,136,918.86 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 40,943,113.58  -  172,450.00  41,115,563.58  -  -  41,115,563.58 
 ตน้ทุนทางการเงิน 11,490,246.80  6,091.81  9,029.00  11,505,367.61  -  (86,301.37)  11,419,066.24 

 รวมค่าใชจ่้าย 1,438,767,573.96  37,833,908.76  6,826,554.46  1,483,428,037.18      1,453,449,014.19 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -  151,030.86  -  -  151,030.86 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 121,572,740.70  429,044.87  (1,126,434.74)  120,724,319.97      120,519,863.93 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 36,322,546.92  121,415.45  -  36,443,962.37  -  -  36,443,962.37 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 85,250,193.78  307,629.42  (1,126,434.74)  84,280,357.60      84,075,901.56 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - -      - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 85,250,193.78  307,629.42  (1,126,434.74)  84,280,357.60      84,075,901.56 

ณ วนัที  ธนัวาคม               
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 148,182,805.47  2,198,845.66  209,729.23  150,591,380.36      150,591,380.36 
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 สาํหรับปีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  (บาท) 

 กิจการพฒันา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพย ์  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              

 รายไดจ้ากการขาย 2,024,729,459.23  -  -  2,024,729,459.23  - 11,195,056.00  2,035,924,515.23 

 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  12,596,261.61  -  12,596,261.61  (12,596,261.61)  -  - 

 รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  6,039,598.16  6,039,598.16  (2,466,000.00)  -  3,573,598.16 

 รายไดอ้นื 9,318,645.57  9,393,839.61  224,708.15  18,937,193.33  (9,362,111.59)  -  9,575,081.74 

 รวมรายได ้ 2,034,048,104.80  21,990,101.22  6,264,306.31  2,062,302,512.33      2,049,073,195.13 

ค่าใชจ่้าย              

 ตน้ทุนขาย 1,264,795,014.22  -  -  1,264,795,014.22  3,523,660.95  -  1,268,318,675.17 

 ตน้ทุนก่อสร้าง -  11,737,955.30  -  11,737,955.30  -  (11,737,955.30)  - 

 ตน้ทุนบริการ -  -  3,495,520.71  3,495,520.71  -  -  3,495,520.71 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 228,580,823.80  -  -  228,580,823.80  -  -  228,580,823.80 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,105,332.54  1,757,669.49  2,336,656.46  156,199,658.49  -  (2,544,892.44)  153,654,766.05 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34,996,524.68  -  157,515.00  35,154,039.68  -  -  35,154,039.68 

 ตน้ทุนทางการเงิน 19,480,150.83  92.00  6,133.00  19,486,375.83  -  (47,421.23)  19,438,954.60 

 รวมค่าใชจ่้าย 1,699,957,846.07  13,495,716.79  5,995,825.17  1,719,449,388.03      1,708,642,780.01 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -  (360,543.73)  -  -  (360,543.73)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 334,090,258.73  8,494,384.43  268,481.14  342,492,580.57      340,069,871.39 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 144,914,627.76  2,521,373.94  32,718.74  147,468,720.44  -  -  147,468,720.44 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 189,175,630.97  5,973,010.49  235,762.40  195,023,860.13      192,601,150.95 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - -      - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 189,175,630.97  5,973,010.49  235,762.40  195,023,860.13      192,601,150.95 

ณ วนัที  ธนัวาคม               

 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 177,594,868.95  459,094.28  283,574.17  178,337,537.40      178,337,537.40 
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34. ภาระผกูพนั และหนีสินทีอาจเกิดขึน 

 34.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานักงานขาย ทีดิน และบริการจดัทาํและติดตงัป้ายโฆษณา

  เพือดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  

ดงันี 

  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 

  1 ปี  4.80 

  2 ถึง 3 ปี 4.41 

 

34.2 ณ วนัที 1 ธนัวาคม  บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ

คาํประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

- คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอืนๆ 9.47  9.07 

- คาํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    

 บริการสาธารณะส่วนกลาง 122.85  122.85 

 

 34.3 ณ วนัที  ธันวาคม  บริษัทได้คําประกันการขอกู ้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงินเป็น

จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท และคาํประกนัการใช้นาํมนั เป็นจาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 

13) 

 

 34.4 ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีคดีความทีถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

 บริษทัถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึงฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จาํนวน  คดี

บริษทัอยู่ในฐานะผูค้าํประกนัหนีเงินกูย้ืมร่วมชาํระหนีเงินกูก้บัผูกู้เ้งินหลกั ซึงเป็นลูกคา้ของบริษทั

เป็นจาํนวนเงินรวม .  ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปีของทุนทรัพยที์ฟ้องร้อง

นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน (คาํนวณจนถึงวนัที  ธนัวาคม  คิดเป็น

จาํนวนเงินประมาณ . 2 ลา้นบาท) โดยกล่าวหาว่าผูกู้เ้งินหลกัผิดนัดชําระหนีตามเงือนไขในการ

จ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียเงินกูย้มื ในฐานะทีบริษทัเป็นผูค้าํประกนัหนีเงินกูย้มืดงักล่าว ดงันนั

บริษทัจึงถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยที 2 ในฐานะเป็นลูกหนีร่วม  

 ณ วนัที  ธันวาคม  คดีถึงทีสุดแลว้ โดยศาลสังให้ผูกู้เ้งินหลกัและผูค้าํประกนัร่วมกนั

ชาํระเงินจาํนวนรวม .  ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปีของเงินตน้จาํนวน .  

ลา้นบาท หากไม่ชาํระให้ยึดทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างออกขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ ผูบ้ริหารของ

บริษทัไดพิ้จารณาประมาณการผลความเสียหายทีคาดว่าจะถูกเรียกร้องสําหรับคดีดงักล่าวจนถึงวนัที 

 ธันวาคม  เป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท โดยแสดงภายใตบ้ญัชีหนีสินหมุนเวียนอืนโดยฝ่าย

บริหารคาดวา่ความเสียหายจะไม่เกินกวา่จาํนวนทีประมาณการไว ้
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35. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  ไดมี้การจดัประเภท

ใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) 

สาํหรับปีหรือส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 

36. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 36.1 เมือวนัที  มกราคม  บริษทัได้ทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวน  

ลา้นบาท กาํหนดโอนกรรมสิทธิในวนัที  พฤษภาคม  โดยบริษทัได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ

ทีดินแลว้เป็นจาํนวน  ลา้นบาท  

 36.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที / 6 เมือวนัที  กุมภาพันธ์ 6 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติให้บริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 5 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

.  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 35.58 ลา้นบาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 20 พฤษภาคม  

 

37. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  


