บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และงบการเงิน
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิ ด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับ
จานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบที่ เลื อกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุ ลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ ย วข้องกับ การจัด ท าและการน าเสนองบการเงิ น โดยถู ก ต้องตามที่ ค วรของกิ จการ เพื่ อออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้
และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชี ที่ จดั ท าขึ้ นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิ นการนาเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
*****/2

-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้าส์ ซิ่ง จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอ็น. ซี . เฮ้าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2015/122/0274

-3บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

12,021,230.06

30,637,783.36

8,819,010.43

26,859,931.53

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

681,518.61

669,557.45

681,518.61

669,557.45

ลูกหนี้การค้า

9

21,400.00

24,682,940.45

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

20,500,000.00

19,300,000.00

408,095,819.39

403,885,932.08

400,880,253.42

394,878,228.05

สิ นค้าคงเหลือ

10, 22

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

11, 22

2,647,271,993.69 2,546,147,143.28 2,649,384,014.94

2,547,514,945.12

ที่ดินรอการพัฒนา

12, 22

1,722,044,750.08 1,211,563,547.73 1,653,188,781.08

1,211,206,936.73

เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

1,800,000.00

-

1,800,000.00

28,563,244.43

33,185,745.46

26,281,552.16

30,809,473.94

4,818,699,956.26 4,252,572,649.81 4,759,735,130.64

4,233,039,072.82

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน

14

9,109,392.61

9,011,765.26

8,879,230.74

8,785,356.39

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

15

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

15

-

-

11,864,497.95

11,864,497.95

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

16

227,772,919.84

-

227,772,919.84

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

17

145,542,408.76

164,470,751.75

141,686,209.68

159,882,693.43

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

18

4,041,953.38

4,073,101.01

4,041,953.38

4,073,101.01

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

25

-

1,656,168.88

-

1,715,195.68

7,939,902.14

6,687,495.30

4,687,680.59

4,532,515.24

394,406,576.73

185,899,282.20

398,932,492.18

190,853,359.70

5,213,106,532.99 4,438,471,932.01 5,158,667,622.82

4,423,892,432.52

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-4บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2556

20
6

247,806,618.38
91,776,906.90
123,061,168.02
62,066,206.62
71,668,645.85
5,776,819.82

173,801,251.29
50,320,193.94
103,136,704.27
30,762,847.51
53,515,610.03
5,398,068.51

247,806,618.38
91,776,906.90
121,071,905.70
67,148,493.35
68,811,682.29
5,776,819.82

173,801,251.29
50,320,193.94
100,417,570.39
38,609,918.66
51,760,192.19
5,398,068.51

21

593,127.59

592,183.08

593,127.59

592,183.08

หมายเหตุ
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ตัว๋ เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินค่าบารุ งสาธารณูปโภค
ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

19

22
6
6

598,923,847.32 429,571,554.32
157,000,000.00
75,000,000.00
79,985,585.00
47,690,180.00
76,667,589.86
74,051,283.71
820,660.51
790,013.59
1,516,147,175.87 1,044,629,890.25

598,923,847.32 429,571,554.32
1,000,000.00
117,000,000.00
75,000,000.00
79,985,585.00
47,690,180.00
76,168,581.05
73,604,148.55
820,660.51
790,013.59
1,475,884,227.91 1,048,555,274.52

21
22
23

445,183.44
1,038,311.04
1,206,440,254.01 967,671,277.54
30,602,380.00
28,860,312.00
21,682,762.74
18,822,550.67
67,174,350.00
80,719,350.00
139,848.34
1,326,484,778.53 1,097,111,801.25
2,842,631,954.40 2,141,741,691.50

445,183.44
1,038,311.04
1,206,440,254.01 967,671,277.54
29,698,093.00
28,166,432.00
21,682,762.74
18,822,550.67
67,174,350.00
80,719,350.00
570,550.87
1,326,011,194.06 1,096,417,921.25
2,801,895,421.97 2,144,973,195.77

24
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-5บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ธันวาคม 2557

ธันวาคม 2556

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

1,185,985,052.00 1,185,985,052.00

1,185,985,052.00 1,185,985,052.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,185,985,052 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

60,250,000.00

54,350,000.00

60,250,000.00

54,350,000.00

546,709,526.59

478,865,188.51

533,007,148.85

461,054,184.75

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
องค์ประกอบอื่นของผูถ้ ือหุ ้น

26

2,370,474,578.59 2,296,730,240.51

2,356,772,200.85 2,278,919,236.75

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

2,370,474,578.59 2,296,730,240.51

2,356,772,200.85 2,278,919,236.75

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

5,213,106,532.99 4,438,471,932.01

5,158,667,622.82 4,423,892,432.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-6บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

1,815,877,360.36

1,641,306,652.00

1,815,877,360.36

1,641,306,652.00

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง

-

16,083,346.00

-

-

รายได้จากการบริ การ

4,587,682.28

4,286,743.04

-

-

23,063,909.52

19,634,770.82

23,676,938.01

19,026,137.80

1,843,528,952.16

1,681,311,511.86

1,839,554,298.37

1,660,332,789.80

1,200,806,432.70

1,090,355,787.95

1,202,171,838.12

1,091,889,563.53

รายได้อื่น

6

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

6

ต้นทุนก่อสร้าง

-

15,144,758.92

-

-

ต้นทุนบริ การ

3,933,112.37

4,768,055.49

-

-

221,485,728.63

215,796,485.64

221,485,728.63

215,796,485.64

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

6

172,421,547.56

156,793,687.35

168,444,670.78

153,806,437.89

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

6

42,108,778.00

42,348,321.00

41,935,327.00

42,185,315.00

6, 31

59,211,663.38

23,016,162.56

57,424,335.60

22,791,331.56

1,699,967,262.64

1,548,223,258.91

1,691,461,900.13

1,526,469,133.62

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

25

-

-

-

143,561,689.52

133,088,252.95

148,092,398.24

133,863,656.18

29,495,899.91

27,811,458.14

29,917,982.61

27,613,018.28

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

114,065,789.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

-7บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

การแบ่งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

การแบ่งกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

-

-

-

-

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

0.096

0.089

0.100

0.090

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-8บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ยอดต้นปี 2556

ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

หุ ้นสามัญ

ชาระแล้ว
1,185,985,052.00

577,530,000.00

กาไรสะสม

ส่ วนได้เสี ยที่
องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว-สารอง

ที่ยงั ไม่ได้

ตามกฎหมาย

จัดสรร

รวม

ของผูถ้ ือหุ ้น

48,850,000.00

420,594,721.07

-

รวม

ไม่มีอานาจ
ควบคุม

2,232,959,773.07

-

2,232,959,773.07

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

26

-

-

5,500,000.00

(5,500,000.00)

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล

27

-

-

-

(41,506,327.37)

-

(41,506,327.37)

-

(41,506,327.37)

-

-

-

105,276,794.81

-

105,276,794.81

-

105,276,794.81

54,350,000.00

478,865,188.51

-

2,296,730,240.51

-

2,296,730,240.51

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2556
ยอดปลายปี 2556

1,185,985,052.00

577,530,000.00

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

26

-

-

5,900,000.00

(5,900,000.00)

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล

27

-

-

-

(40,321,451.53)

-

(40,321,451.53)

-

(40,321,451.53)

-

-

-

114,065,789.61

-

114,065,789.61

-

114,065,789.61

60,250,000.00

546,709,526.59

-

2,370,474,578.59

-

2,370,474,578.59

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2557
ยอดปลายปี 2557

1,185,985,052.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

577,530,000.00

-9บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น

ส่ วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

หุ ้นสามัญ

ชาระแล้ว
ยอดต้นปี 2556

1,185,985,052.00

577,530,000.00

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ว-สารอง

ที่ยงั ไม่ได้

ตามกฎหมาย

จัดสรร

รวม

ของผูถ้ ือหุ ้น

48,850,000.00

401,809,874.22

-

2,214,174,926.22

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

26

-

-

5,500,000.00

(5,500,000.00)

-

-

จ่ายเงินปันผล

27

-

-

-

(41,506,327.37)

-

(41,506,327.37)

-

-

-

106,250,637.90

-

106,250,637.90

54,350,000.00

461,054,184.75

-

2,278,919,236.75

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2556
ยอดปลายปี 2556

1,185,985,052.00

577,530,000.00

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

26

-

-

5,900,000.00

(5,900,000.00)

-

-

จ่ายเงินปันผล

27

-

-

-

(40,321,451.53)

-

(40,321,451.53)

-

-

-

118,174,415.63

-

118,174,415.63

60,250,000.00

533,007,148.85

-

2,356,772,200.85

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2557
ยอดปลายปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,185,985,052.00

577,530,000.00

- 10 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ ำส์ ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโอนกลับและหนี้ สูญ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดบัญชี สินทรัพย์
กาไรจากการตัดบัญชี เจ้าหนี้ การค้าและเงินประกันผลงาน
กาไรจากการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี้ สินค่าบารุ งสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

114,065,789.61

105,276,794.81

118,174,415.63

106,250,637.90

17,221,137.94
-

16,639,791.86
(28,158.00)

15,945,359.70
-

15,579,553.92
(28,158.00)

(9,707.52)
8,092,453.66
(700,000.00)
322,803.34
(12,523,742.56)
(2,849,415.00)
2,860,212.07
3,028,876.00
(154,716.28)
59,211,663.38
29,495,899.91

(11,027.93)
(595,888.00)
2,300,000.00
44,248.57
(7,762,968.66)
(3,177,053.56)
2,621,125.89
4,944,160.00
(196,471.71)
23,016,162.56
27,811,458.14

(9,707.52)
7,865,958.66
(700,000.00)
(12,523,742.56)
(2,817,485.00)
2,860,212.07
2,845,605.00
(747,758.19)
57,424,335.60
29,917,982.61

(11,027.93)
(595,888.00)
2,300,000.00
(7,762,968.66)
(3,155,056.56)
2,621,125.89
4,587,454.00
(487,080.12)
22,791,331.56
27,613,018.28

218,061,254.55

170,882,173.97

218,235,176.00

169,702,942.28

24,661,540.45
(4,436,382.31)
(133,031,545.86)
(619,039,948.23)
1,800,000.00
4,622,501.03
(155,165.35)

(16,328,967.22)
6,857,237.81
(535,969,649.08)
(156,856,173.95)
25,299,900.00
(20,686,233.28)
14,068.87

(6,002,025.37)
(133,775,765.27)
(550,540,590.23)
1,800,000.00
4,696,530.01
(155,165.35)

28,158.00
8,154,180.76
(535,754,178.60)
(156,856,173.95)
25,299,900.00
(22,114,674.82)
14,068.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 11 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ ำส์ ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตัว๋ เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระหนี้ สินจากการซื้อโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

41,456,712.96
21,947,147.23
31,303,359.11
18,582,314.34
32,295,405.00
13,117,365.23
30,646.92
(2,171,200.00)
(5,520,000.00)
(356,475,994.93)
154,716.28
302,547.62
(29,043,723.36)
(385,062,454.39)

3,581,646.40
32,704,240.46
(6,952,537.71)
15,063.01
25,321,659.00
9,065,953.54
(60,789.50)
(15,330,100.00)
(478,442,507.68)
196,471.71
80,362.73
(42,996,046.48)
(521,161,719.72)

41,456,712.96
22,677,018.79
28,538,574.69
18,614,282.47
32,295,405.00
13,065,491.58
30,646.92
(2,171,200.00)
(5,520,000.00)
(316,754,907.80)
579,149.96
(27,253,484.28)
(343,429,242.12)

4,836,297.45
32,241,003.18
(7,089,223.39)
(499,266.69)
25,321,659.00
9,743,673.48
(60,789.50)
(15,330,100.00)
(462,362,523.93)
345,660.94
(41,350,538.92)
(503,367,401.91)

(99,880.99)

(7,903,009.18)

(96,127.99)

(7,898,626.62)

(35,768,967.53)
670,000.00
(5,175,930.98)
(921,675.00)
(41,296,454.50)

675,900.00
(14,307,108.14)
(316,452.80)
(21,850,670.12)

(1,200,000.00)
(35,768,967.53)
670,000.00
(4,632,011.98)
(921,675.00)
(41,948,782.50)

13,700,000.00
(33,000,000.00)
595,900.00
(10,982,438.20)
(316,452.80)
(37,901,617.62)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 12 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ ำส์ ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชาระภาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายเงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

74,005,367.09
(41,232,443.59)
74,005,367.09
(41,232,443.59)
(592,183.09)
(617,743.20)
(592,183.09)
(617,743.20)
71,000,000.00
65,700,000.00
(71,000,000.00)
(1,000,000.00) (64,700,000.00)
300,000,000.00
143,800,000.00
260,000,000.00
138,800,000.00
(218,000,000.00)
(68,800,000.00) (218,000,000.00) (63,800,000.00)
1,634,175,609.81 1,360,813,587.00 1,634,175,609.81 1,360,813,587.00
(1,226,054,340.34) (734,939,340.02) (1,226,054,340.34) (734,939,340.02)
(115,470,646.35)
(88,982,831.74) (114,875,898.42) (88,752,008.95)
(40,321,451.53)
(41,506,327.37)
(40,321,451.53) (41,506,327.37)
407,742,355.59
528,534,901.08
367,337,103.52
529,765,723.87

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

(18,616,553.30)
30,637,783.36
12,021,230.06

(14,477,488.76)
45,115,272.12
30,637,783.36

(18,040,921.10)
26,859,931.53
8,819,010.43

(11,503,295.66)
38,363,227.19
26,859,931.53

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมื
รวม อและเงินฝากธนาคาร

648,891.01
11,372,339.05
12,021,230.06

682,000.00
29,955,783.36
30,637,783.36

648,891.01
8,170,119.42
8,819,010.43

682,000.00
26,177,931.53
26,859,931.53

2) ในปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้โอนที่ดินรอการพัฒนาจานวน 100.53 ล้านบาท และ 717.86 ล้านบาท ตามลาดับ มาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของต้นทุนพัฒนาที่ดิน
3) ในปี 2557 บริ ษทั ได้โอนต้นทุนพัฒนาที่ดินจานวน 192.00 ล้านบาท มาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
4) ในปี 2556 บริ ษทั ได้ซ้ือยานพาหนะเป็ นจานวน 2.33 ล้านบาท โดยการทาสัญญาเช่าซื้ อเป็ นจานวนเงิน 1.75 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือ
จานวน 0.58 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายชาระเป็ นเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

- 13 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัดเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภำพจำกบริ ษทั
จำกัด มำเป็ นบริ ษ ัท มหำชนจำกัด ซึ่ งได้จดทะเบี ย นกับ กรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำแล้ว เมื่ อ วัน ที่ 27
พฤศจิกำยน 2546 และได้แก้ไขชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้ำส์ ซิ่ง จำกัด (มหำชน) (N.C. Housing
Public Company Limited)
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิ น กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรค้ำได้แก่ จัดสรรที่ดินและ
ปลูกบ้ำนสำเร็ จรู ปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริ กำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บำ้ น เป็ นต้น
(ค) ชื่อบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั เอ็นซี เอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ร้อยละ 51.00
2. เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและกำรดำเนินงำน
2.1 งบกำรเงิ นรวมนี้ ได้รวมบัญ ชี ต่ำงๆ ของบริ ษ ทั เอ็น .ซี .เฮ้ำส์ ซิ่ ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั เอ็น.ซี . เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) ถือหุ น้ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังต่อไปนี้
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2557
2556
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด
(อยูร่ ะหว่ำงชำระบัญชี )
บริ ษทั ทีพีเคเอส เรี ยลเอสเตท จำกัด
(เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ ้นผ่ำนบริ ษทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด)
(อยูร่ ะหว่ำงชำระบัญชี )

ลักษณะธุรกิจ

100.00
100.00

100.00
100.00

รับเหมำก่อสร้ำงและบริ หำรโครงกำร
บริ หำรงำนหมู่บำ้ น

40.00

40.00

40.00

40.00

นำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงๆ
ในกิจกำรอสังหำริ มทรัพย์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
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2.2 สิ นทรัพย์และรำยได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมคิดเป็ นจำนวนประมำณร้อยละ ดังนี้ :
อัตรำร้อยละของยอดสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยซึ่งรวมอยูใ่ นงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
2557
2556
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด

1.68
0.03

1.02
0.03

อัตรำร้อยละของยอดรำยได้ของ
บริ ษทั ย่อยซึ่งรวมอยูใ่ นงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
2557
2556
0.25

1.02
0.26

2.3 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สำหรับกำรซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.4 รำยกำรบัญชีที่มีสำระสำคัญกับบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบกำรเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
2.5 งบกำรเงิ น รวมจัดท ำขึ้ น โดยใช้นโยบำยกำรบัญ ชี เดี ยวกัน ส ำหรั บ รำยกำรบัญ ชี ที่ เหมื อนกัน หรื อ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
3. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิ บตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิ จกำรที่ มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ
และกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั มหำชนจำกัด
ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี
พ.ศ.2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยเกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
4. มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกมำตรฐำนกำรบัญ ชี แ ละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ งปี 2555 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
กำรเงินสำหรับปี ปัจจุบนั
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27

เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อ ง กำรเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่
เกิ ด ขึ้ น จำกกำรรื้ อ ถอน กำรบู ร ณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบ
ด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุน
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับ
ปรุ งสภำพ แวดล้อม
เรื่ อง กำรปรั บปรุ งย้อนหลังภำยใต้
มำตรฐำน กำรบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำร
ด้อยค่ำ
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อ ง กำรจ่ ำยสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใช่ เงิ น
สดให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
เรื่ อง กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำร
ที่เกี่ ยวกับรู ปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทำนบริ กำร
เรื ่ อ ง สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ม ีต วั ตน-ต้น ทุน
เว็บไซต์

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็ นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี ขำ้ งต้นไม่มี
ผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับปี ปั จจุบนั
5. นโยบำยกำรบัญชีสำคัญ
5.1 กำรรับรู ้รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน บ้ำนพร้อมที่ดินและรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด รับรู้เป็ นรำยได้เมื่อ
ได้มี กำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสำระส ำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของให้ กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
เงินค่ำงวดส่ วนที่เก็บก่อนกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของให้กบั ผูซ้ ้ื อจะบันทึกเป็ นค่ำงวดที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรำยได้
ต้นทุนขำยจะคำนวณตำมต้นทุนทั้งหมดที่ประมำณกำรว่ำจะเกิดขึ้นจริ งของโครงกำร อย่ำงไร
ก็ดีตน้ ทุนขำยจะถูกปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริ งในกรณี ที่ปัจจัยต้นทุนจริ งเปลี่ยนไปอย่ำงเป็ น
นัยสำคัญ
ในกำรคำนวณหำต้นทุนขำยที่ดิน บ้ำนพร้อมที่ดินและต้นทุนจำกกำรขำยอำคำรชุด บริ ษทั ได้
ทำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินทั้งหมดตำมเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขำย
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งบันทึกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงโดยวิธีอตั รำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จ
(Percentage of completion method) เงินค่ำงวดที่เก็บได้เกินกว่ำอัตรำส่ วนของงำนที่ทำเสร็ จจะบันทึก
เป็ นรำยได้รับล่วงหน้ำ ส่ วนที่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกเก็บเงินจะบันทึกเป็ นลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งบันทึ กรำยได้ค่ำบริ หำรหมู่บำ้ นเมื่อให้บริ กำรแล้วเสร็ จตำมระยะเวลำของ
สัญญำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรและเงินสดในมือและเงินทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินที่จะครบ
กำหนดภำยใน 3 เดือนข้ำงหน้ำ โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกที่ติดภำระค้ ำประกัน
5.3 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตำมจำนวนหนี้ ที่คำดว่ำจะเรี ยกเก็บจำกลูกหนี้
ไม่ได้ท้ งั นี้ โดยกำรประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั กำรวิเครำะห์ฐำนะ
ปัจจุบนั ของลูกหนี้
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5.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ น ค้ำคงเหลื อ ได้แก่ อสั งหำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ ขำยแสดงในรำคำทุ น หรื อ มู ล ค่ ำสุ ท ธิ จะได้รับ
แล้วแต่ มู ล ค่ ำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุ น ประกอบด้วยต้น ทุ น ในกำรได้ม ำซึ่ งที่ ดิ น ค่ ำพัฒ นำที่ ดิ น ค่ ำ
ก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกูย้ มื และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงกำร
วัสดุก่อสร้ำงคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่ได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยประมำณ
กำรต้นทุนที่จำเป็ นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสิ นค้ำได้
5.5 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน และที่ดินรอกำรพัฒนำ
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน แสดงในรำคำทุน รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนในกำรได้มำซึ่ งที่ดิน
ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกูย้ ืมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงกำร
ที่ดินรอกำรพัฒนำเป็ นที่ดินที่บริ ษทั มีควำมตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อประโยชน์ในอนำคต รำคำทุน
ประกอบด้วย ค่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่ งที่ดิน รวมทั้งต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกิ ด
ในระหว่ำงกำรพัฒนำที่ดิน เฉพำะในขณะที่มีกำรพัฒนำที่ดินนั้น
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินและที่ดินรอกำรพัฒนำ แสดงในรำคำทุ นหรื อมู ลค่ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
บริ ษทั จะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.6 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์หรื อพัฒนำโครงกำรที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรื อเมื่อกำรก่อสร้ ำงเสร็ จสิ้ นหรื อ
หยุดชะงักลงจนกว่ำจะมีกำรดำเนิ นกำรพัฒนำต่อไป ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่น ๆ ถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
งวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น ๆ
ส ำหรั บ เงิ น กู้ที่ กู้ม ำโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เฉพำะเพื่ อ พัฒ นำโครงกำร ดอกเบี้ ยจ่ ำ ยดัง กล่ ำ ว
ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่ จ่ำยจริ งหักด้วยรำยได้จำกกำรนำเงิ นกูน้ ้ นั ไปลงทุ นชัว่ ครำว ส่ วนเงินที่กูม้ ำ
เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปดอกเบี้ยจะคำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ำยของโครงกำรนั้นด้วยอัตรำกำรตั้งขึ้น
เป็ นทุน อัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุ นคืออัตรำถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของต้นทุ นกำรกู้ยืมในระหว่ำงปี ที่ไม่
รวมต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินที่กมู้ ำโดยเฉพำะ
5.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษ ทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)

- 18 -

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ทั ร่ วม หมำยถึ งกิ จกำรที่ บริ ษ ทั มี อิท ธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญแต่ ไม่ถึ งกับ ควบคุ ม ซึ่ ง
โดยทัว่ ไป แล้วบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึ งร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมด เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในกำรแสดงใน
งบกำรเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อ
หลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของงวด ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำก
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่บริ ษทั มีส่วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ได้มำซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่ำควำมนิ ยมที่
เกิดจำกกำรได้มำซึ่ งบริ ษทั ย่อยถูกแสดงแยกบรรทัดไว้ในงบกำรเงินรวม ส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิดจำก
กำรได้มำซึ่ งบริ ษ ทั ร่ วมจะรวมไว้ในบัญชี เงิ นลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วม และจะถู ก ทดสอบกำรด้อยค่ ำ
โดยรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้ จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำสะสม ในแต่ละปี บริ ษทั จะมีกำรทดสอบค่ำควำมนิยมว่ำเกิดกำรด้อยค่ำหรื อไม่ โดยคำนวณมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำร
โดยผูบ้ ริ หำร และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีกำรโอนกลับรำยกำร
ต้นทุนของกำรได้มำของเงินลงทุนที่ต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ผลต่ำงจะถูกพิจำรณำเป็ นค่ำควำมนิ ยมติดลบและจะถูกรับรู ้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ทันที
5.8 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุ นในกำรได้มำซึ่ งที่ ดิน ค่ำพัฒนำ
ที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกูย้ มื และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริ ษทั แสดงด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำ
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ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประเภทอำคำรพักอำศัยให้เช่ ำคำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดังนี้
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
30 ปี
ระบบสำธำรณูปโภค
10 ปี
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ปกรณ์ แสดงในรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำคำทุ นรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกที่ ได้สิ นทรั พ ย์มำรวมถึ งต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับกำรจัดหำ
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้ อถอน
ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
20 ปี
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 ปี
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
5 ปี
เครื่ องใช้สำนักงำน
5 ปี
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
บริ ษทั มีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
บริ ษทั คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนประกอบของรำยกำรสิ นทรัพย์แต่ละส่ วนแยกต่ำงหำกจำก
กันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
บริ ษทั ตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผล
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้ อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจำกัด แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัด
จำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจำหน่ำยและบันทึกในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจนับจำกวันที่
อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้
ค่ำลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 - 10 ปี
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5.11 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น (รวมยอดคงเหลื อกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงใน
รำคำทุน
5.12 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์
อื่นทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลด
ก่อนภำษีที่สะท้อนถึ งกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงิ นสดตำมระยะเวลำและ
ควำมเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจำลองกำร
ประเมิ นมู ลค่ ำที่ ระมัดระวังที่ สุ ดซึ่ งเหมำะสมกับ สิ นทรั พ ย์ และสำมำรถสะท้อนถึ งจำนวนเงิ น ที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้น
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมี ควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ น
อิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จะถู กกลับรำยกำรเมื่ อมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น
เพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ภำยหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หรื อค่ำตัดจำหน่ำย
5.13 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุ ม
โดยบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั
ที่ทำหน้ำที่ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และมีอิทธิ พลอย่ำงมี นัยสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
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5.14 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรับ รู ้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเมื่ อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ภำระ
หนี้สินเกิดขึ้นจำกภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์จำกอดีตและมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้ สิน
ดังกล่ำว โดยภำระหนี้สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
5.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ ำทรั พย์สินที่ ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในควำมเป็ นเจ้ำของในทรัพ ย์สิ น
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มี ควำมตั้งใจที่ จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อทรัพย์สินเมื่ อถึ งวันที่ ครบกำหนดของ
สัญญำเช่ำ ถูกบันทึกเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น ต้นทุ นของทรัพย์สินถู กบันทึ กไว้พร้ อมกับภำระผูกพัน
สำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดปี ปั จจุบนั ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
5.16 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบำยที่ จะประกอบธุ รกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดง
ฐำนะกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้
กำรค้ำรวมตัว๋ เงินรับ-จ่ำย เงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชี เฉพำะสำหรับแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้
ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.17 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนัก งำนอื่ น ๆ ซึ่ งบริ ษ ัท ถื อ ว่ำ เงิ น ชดเชยดัง กล่ ำ วเป็ นโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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บริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ ละหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ข ้อสมมติ ที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้ อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
5.18 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นกำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร
สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกและเรี ยกชำระ
แล้วในระหว่ำงปี
5.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำม
หลักเกณฑ์แห่ งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ (ปี 2557 : 20%, ปี 2556 : 20%) ของกำไรสุ ทธิ
ก่อนภำษีเงินได้ หลังจำกปรับปรุ งบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถือเป็ นรำยจ่ำยในกำร
คำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
นอกจำกนี้ บริ ษทั คำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้โดยใช้เกณฑ์กำรรับรู ้ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ให้
เป็ นไปตำมประมวลรัษฎำกรกำหนดและตำมคำสั่งกรมสรรพำกร เรื่ องกำรคำนวณกำไรและเงิ นได้
สุ ทธิ สำหรับกิจกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ซ่ ึ งจะแตกต่ำงไปจำกหลักกำรบัญชี ที่เลือกปฏิบตั ิในบำงกรณี
ได้แก่ กำรรั บ รู ้ รำยได้จำกกำรขำยอสั งหำริ ม ทรั พ ย์และต้นทุ นขำย ดอกเบี้ ยจ่ำย และค่ ำเสื่ อมรำคำ
สำหรับกลุ่มทรัพย์สินประเภทค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
บริ ษทั ย่อยอีก 1 แห่ง บันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่ งประมวลรั ษ ฎำกรในอัตรำภำษี ที่ กำหนดโดยคำนวณจำกก ำไรสุ ท ธิ ก่ อนภำษี เงิ นได้ห ลังจำก
ปรับปรุ งบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษี อัตรำภำษีเงิน
ได้เป็ นดังนี้
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อัตรำภำษี
กำไรสุ ทธิ ก่อนภำษีเงินได้ (บำท)
1 - 300,000
300,001 - 1,000,000
มำกกว่ำ 1,000,000

0%
15%
20%

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ภำษีเงิ นได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรับ รู ้ ในกำไรขำดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนิ นงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อตั รำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิ ท ธิ ตำมกฎหมำยและภำษี เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นแทนกำรแสดงแยกจำกกัน ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้จดั
ประเภทรำยกำรระหว่ำงสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ใหม่สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นปี
2557
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5.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ จะส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน และต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ อำจ
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
5.20.1 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง
บริ ษทั ย่อยรับจ้ำงปลูกสร้ ำงบ้ำนให้แก่ลูกค้ำภำยในโครงกำรของบริ ษทั โดยอ้ำงอิงกับ
ขั้นควำมสำเร็ จของงำนก่ อสร้ ำงตำมสัญญำตำมอัตรำร้ อยละที่ วิศวกรกำหนดทั้งนี้ ไม่รวม
ต้นทุ นที่ ดิน เมื่อกิ จกำรสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ
ขั้นควำมสำเร็ จของงำนก่อสร้ำงถูกกำหนดโดยพิจำรณำจำกกำรสำรวจและประมำณกำรโดย
วิศวกรโครงกำร ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จในกำรประมำณขั้นควำมสำเร็ จของงำน
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกวิศวกร
5.20.2 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนและรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมำณกำรต้นทุนงำนปลูกสร้ำงของแต่ละโครงกำรและรับจ้ำง
ปลูกสร้ ำงบ้ำน จำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ ำงและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำวัสดุ
ก่อสร้ำงที่ตอ้ งใช้ในโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ ย้ ที่ตอ้ งใช้ในกำร
ให้ งำนโครงกำรปลู ก สร้ ำงบ้ำ นจนเสร็ จ ประกอบกับ กำรพิ จำรณำถึ ง แนวโน้ม ของกำร
เปลี่ ยนแปลงรำคำวัสดุ ก่อสร้ ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทำกำร
ทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
5.20.3 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนและรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน
ในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรั บโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุล ย
พินิจและข้อมูลต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้องในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกกำร
รับประกันผลงำนและกำรเรี ยกร้ องค่ำควำมเสี ยหำยจำกงำนปลูกสร้ำงบ้ำนตำมสัญญำ โดย
อำศัยกำรประเมินสถำนะของโครงกำร กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลค่ำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจริ งและ
ข้อมูลสถิ ติในอดี ต เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำง
กันอำจมีผลต่อจำนวนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน
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5.20.4 ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินและที่ดินรอกำรพัฒนำ
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นค้ำคงเหลื อ ต้นทุ นกำรพัฒนำที่ ดิน
และที่ดินรอกำรพัฒนำ เมื่อพบว่ำโครงกำรมีมูลค่ำยุติธรรมลดลงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ฝ่ ำย
บริ หำรพิจำรณำปรั บลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลื อ ต้นทุ นกำรพัฒนำที่ ดิน และที่ ดินรอกำร
พัฒนำเท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนสุ ทธิ อย่ำงไรก็ตำมควำมมีสำระสำคัญ และกำรปรับ
ลดมูลค่ำดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บำ้ น
บริ ษทั ประมำณกำรเงิ นสมทบกองทุ นนิ ติบุคคลหมู่บำ้ น โดยใช้อตั รำตำมที่ กฎหมำย
กำหนดและใช้มูลค่ำประมำณกำรของงำนสำธำรณูปโภคเป็ นฐำนในกำรคำนวณ
5.20.6 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำง
กำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอี ยดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำว่ำบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำว
แล้วหรื อไม่
5.20.7 ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่สำมำรถรับชำระหนี้ คืนจำกลูกหนี้
แต่ ละรำย โดยค ำนึ งถึ งประวัติก ำรจ่ำยช ำระหนี้ อำยุข องหนี้ ที่ คงค้ำงและฐำนะกำรเงิ น ที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
5.20.8 ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำน
กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่
นั้นจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
5.20.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องท ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำร และอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอำยุกำรให้ป ระโยชน์ และมู ลค่ำคงเหลื อใหม่ หำกมี กำรเปลี่ ยนแปลงเช่ นนั้น
เกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ใน
แต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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5.20.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในกำรบันทึ ก และวัดมู ล ค่ ำของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ณ วัน ที่ ไ ด้ม ำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์หรื อหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทั้งกำรเลื อก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.20.11 คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วตำมสถำนกำรณ์เหตุกำรณ์หลักฐำนของ
คดีฟ้องร้อง และควำมคิดเห็นจำกทนำยควำม
6. รำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เกิดขึ้นจำกรำยกำรกับบริ ษทั และบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริ ษทั เหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกัน
โดยกำรมีผถู้ ื อหุ ้นบำงส่ วนและ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวซึ่ งเป็ นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไว้ในงบกำรเงินตำมมูลฐำนที่ตกลงกันโดยบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั เอ็นซี เอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั เอ็น.ซี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั เอส.ซี . คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอร์ เรชัน่ จำกัด
บริ ษทั สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั สถำพรโฮมมำร์ ท (1999) จำกัด
บริ ษทั ทรัพย์นำชัยพัฒนำ จำกัด
บริ ษทั นำชัย กอล์ฟ แมแนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั นำชัยพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ จำกัด
บริ ษทั ธัญญะ คำร์ ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด สถำพรวัฒนำขนส่ ง
บริ ษทั พรี แค๊สท์ สเตชัน่ จำกัด
คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
นำงพัชริ นทร์ ตันฑเทอดธรรม
บริ ษทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด
บริ ษทั ทีพีเคเอส เรี ยลเอสเตท จำกัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นผูถ้ ือหุ ้น และมีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นญำติกรรมกำร
เป็ นกรรมกำร
เป็ นญำติกรรมกำร
เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 40
เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 40

- 27 -

รำยกำรบัญชีที่มีสำระสำคัญระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
นโยบำยกำหนดรำคำ
2557
รำยกำรในระหว่ำงปี
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำสำนักงำน
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อัตรำ 5,000 บำทต่อเดือน
รำยได้อื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อัตรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน
ค่ำบริ กำรก่อสร้ำงบ้ำน
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำบริ หำรโครงกำร
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ขั้นต่ำ 20,000 บำท / โครงกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำทุน
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำสำนักงำน
บริ ษทั พรี แค๊สท์ สเตชัน่ จำกัด
อัตรำ 10,000 - 20,000 บำท ต่อเดือน
240,000.00
ค่ำบริ กำรก่อสร้ำงบ้ำน
บริ ษทั พรี แค๊สท์ สเตชัน่ จำกัด
รำคำตำมที่ตกลงร่ วมกัน
112,166,768.62
ค่ำซื้ อวัสดุก่อสร้ำง
บริ ษทั สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
รำคำตลำด
73,718,367.94
บริ ษทั เอส.ซี .คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอร์เรชัน่ จำกัด
รำคำตลำด
861,394.76
ค่ำเช่ำที่ดิน
นำงพัชริ นทร์ ตันฑเทอดธรรม
เดือนละ 55,000 บำท
660,000.00
ค่ำสมำชิกกอล์ฟ
บริ ษทั นำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำตลำด
2,514,992.99
ค่ำเช่ำรถกอล์ฟ
บริ ษทั ธัญญะ คำร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำตลำด
23,400.00
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั เอ็นซี เอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
5,372,075.34

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

-

606,715.08

332,260.27

-

60,000.00

60,000.00

-

16,822.44

16,822.44

-

30,685,097.73

49,307,882.74

-

2,790,000.00

2,230,000.00

-

-

2,088.00

-

4,191.79

25,224.67

70,000.00

240,000.00

70,000.00

35,053,139.99

112,166,768.62

35,053,139.99

90,318,231.84
541,242.91

63,245,318.78
252,780.67

62,487,458.45
58,520.44

660,000.00

660,000.00

660,000.00

-

2,514,992.99

-

-

23,400.00

-

1,387,404.11
1,339,419.18

3,607,691.77

1,251,924.66
1,244,110.96
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

ยอดคงเหลือยกมำต้นปี

-

-

19,300,000.00

ยอดเพิ่มระหว่ำงปี

-

-

1,200,000.00

33,000,000.00

ยอดลดลงระหว่ำงปี

-

-

-

(13,700,000.00)

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี

-

-

-

- บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
-

20,500,000.00

19,300,000.00

- -

310,027.40

141,419.18

-

-

374,500.00

363,800.00

-

-

8,492,860.06

12,164,627.46

349,822.38

761,109.71

323,628.78

244,596.68

25,466,129.17

25,993,913.54

21,707,249.44

21,829,070.26

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

35,462,555.07

4,004,324.26

35,462,555.07

4,004,324.26

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี แมเนจเม้นท์ จำกัด
เจ้ำหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

- บริ ษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด์
เดคคอร์ เรชัน่ จำกัด
- บริ ษทั สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
- หจก. สถำพรวัฒนำขนส่ ง
- บริ ษทั พรี แค๊สท์ สเตชัน่ จำกัด
- บริ ษทั นำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

784,200.00
62,066,206.62

30,762,847.51

784,200.00
67,148,493.35

38,609,918.66

- 29 บำท
งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิม่ ระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
- บริ ษทั เอ็นซี เอส 2555 โฮลดิ้ง จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิ่มระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกรรมกำร
- คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิ่มระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม

2557

2556

-

-

-

71,000,000.00
(71,000,000.00)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

1,000,000.00
(1,000,000.00)
-

4,700,000.00
(3,700,000.00)
1,000,000.00

-

61,000,000.00
(61,000,000.00)
1,000,000.00

75,000,000.00
300,000,000.00
(218,000,000.00)
157,000,000.00

143,800,000.00
(68,800,000.00)
75,000,000.00

75,000,000.00
260,000,000.00
(218,000,000.00)
117,000,000.00

138,800,000.00
(63,800,000.00)
75,000,000.00

2,452,965.75
2,452,965.75

1,109,261.64
1,109,261.64

1,293,513.69
1,293,513.69

5,991.79
1,109,261.64
1,115,253.43

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นกำรให้กยู้ มื โดยออกเป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิน โดยเรี ยกเก็บ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำหนดจ่ำยชำระเมื่อทวงถำม
เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน เป็ นกำรกู้ยืมโดยออกเป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิ น โดยเสี ยอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำหนดจ่ำยชำระเมื่อทวงถำม
เงิ นกูย้ ืมกรรมกำรที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และจ่ำยชำระเงินกูย้ ืม
ของบริ ษทั
เงิ นกูย้ ืมกรรมกำร เป็ นกำรกูย้ ืมโดยออกเป็ นตัว๋ สัญญำใช้เงิน โดยเสี ยอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
และกำหนดจ่ำยชำระเมื่อทวงถำม
ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษ ัท ได้ใ ห้ ส ถำบัน กำรเงิ น แห่ ง หนึ่ ง ออกหนังสื อค้ ำประกัน เพื่ อค้ ำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำให้กบั บริ ษทั ย่อย เป็ นจำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผบู ้ ริ หำรของบริ ษทั ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่
เป็ นตัวเงิ นได้แก่ เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั หมำยถึ งบุ คคลที่ กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูจ้ ดั กำรอำวุโส
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
บำท

งบกำรเงินรวม
ผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2557

2556

41,273,260.00
835,518.00
42,108,778.00

41,163,399.00
1,184,922.00
42,348,321.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

41,105,680.00
829,647.00
41,935,327.00

41,005,899.00
1,179,416.00
42,185,315.00

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
รวม

2557
648,891.01
4,589,188.07
6,783,150.98
12,021,230.06

2556
682,000.00
10,115,312.17
19,840,471.19
30,637,783.36

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
648,891.01
682,000.00
3,005,045.56
7,425,338.30
5,165,073.86
18,752,593.23
8,819,010.43
26,859,931.53

เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้นได้รับดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
8. เงินลงทุนชัว่ ครำว
บัญชีประกอบด้วย

เงินฝำกประจำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
- กองทุนเปิ ดไทยพำณิ ชย์สะสมทรัพย์
ตรำสำรหนี้
รวม

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
2557
2556
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
122,064.25
122,064.25
119,810.61
119,810.61

498,517.00
620,581.25

559,454.36
681,518.61

498,517.00
618,327.61

549,746.84
669,557.45
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9. ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2557
กิจกำรอสังหำริ มทรัพย์
ลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง
ลูกหนี้ค่ำรับเหมำก่อสร้ำง
กิจกำรบริ หำรหมู่บำ้ น
ลูกหนี้ค่ำบริ หำรหมู่บำ้ น
รวม
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

2556

297,402.00

297,402.00

297,402.00

297,402.00

-

24,492,280.45

-

-

21,400.00
318,802.00
(297,402.00)
21,400.00

190,660.00
24,980,342.45
(297,402.00)
24,682,940.45

297,402.00
(297,402.00)
-

297,402.00
(297,402.00)
-

ลูกหนี้กำรค้ำ วิเครำะห์แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 0 เดือนถึง 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม

2557
21,400.00
297,402.00
318,802.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
297,402.00
297,402.00
297,402.00
297,402.00

2556
190,660.00
24,492,280.45
297,402.00
24,980,342.45

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดสิ้ นปี

2557
297,402.00
297,402.00

2556
325,560.00
(28,158.00)
297,402.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
297,402.00
325,560.00
(28,158.00)
297,402.00
297,402.00

รำยกำรค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่ลดลงในระหว่ำงปี 2556 เกิดจำกกำรได้รับคืนเงินจำนวน 28,158 บำท
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10. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำทุนบ้ำนสร้ำงเสร็ จ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลง
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

2557
416,365,935.76
7,215,565.97
423,581,501.73
(15,485,682.34)
408,095,819.39

2556
410,363,910.39
9,007,704.03
419,371,614.42
(15,485,682.34)
403,885,932.08

ค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

บำท

งบกำรเงินรวม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น / รับโอน
ลดลง
ยอดสิ้ นปี

2557
15,485,682.34
15,485,682.34

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
416,365,935.76
410,363,910.39
416,365,935.76
410,363,910.39
(15,485,682.34)
(15,485,682.34)
400,880,253.42
394,878,228.05

2556
15,485,682.34
15,485,682.34

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
15,485,682.34
15,485,682.34
15,485,682.34
15,485,682.34

บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันตำมสัญญำจะซื้ อจะขำยที่เซ็นต์สัญญำแล้ว ดังนี้

บ้ำนสร้ำงเสร็ จ
บ้ำนสร้ำงเสร็ จที่เซ็นต์สัญญำจะซื้อจะขำยแล้ว
บ้ำนสร้ำงเสร็ จคงเหลือยกไปที่ยงั ไม่ได้
ทำสัญญำจะซื้อจะขำย

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
หน่วย
ล้ำนบำท
หน่วย
ล้ำนบำท
171
416.37
98
410.36
(49)
(86.62)
(36)
(79.47)
122

329.75

62

330.89

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สิ นค้ำคงเหลือของบริ ษทั จำนวน 394.99 ล้ำนบำท และ 359.03 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ได้นำไปค้ ำประกันส่ วนหนึ่ งของวงเงินกูย้ ืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศตำมหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22
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11. ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน
11.1 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

ที่ดินและค่ำพัฒนำที่ดิน
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค
บ้ำนระหว่ำงปลูกสร้ำง
ดอกเบี้ยคิดเข้ำต้นทุน

3,432,493,727.10
951,952,827.49
4,938,448,060.27
416,948,719.71

3,620,851,820.97
808,205,376.26
4,696,354,316.24
374,947,033.29

3,432,493,727.10
951,952,827.49
4,940,560,081.52
416,948,719.71

3,620,851,820.97
808,205,376.26
4,697,722,118.08
374,947,033.29

รวม
หัก โอนไปสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
โอนไปต้นทุนขำย
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน

9,739,843,334.57 9,500,358,546.76 9,741,955,355.82 9,501,726,348.60
(416,365,935.76) (410,363,910.39) (416,365,935.76) (410,363,910.39)
(6,484,201,452.81) (6,543,847,493.09) (6,484,201,452.81) (6,543,847,493.09)

ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน

2,647,271,993.69

(192,003,952.31)

2,546,147,143.28

(192,003,952.31)
2,649,384,014.94

2,547,514,945.12

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้บนั ทึกโอนต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินจำนวน 192.00 ล้ำนบำท
ไปบัญ ชี อสัง หำริ ม ทรัพ ย์เพื่ อกำรลงทุ น เนื่ องจำกในระหว่ำงปี ฝ่ ำยบริ ห ำรได้มี ก ำรเปลี่ ยนแปลง
แผนกำรบริ หำรงำนจำกกำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมเพื่อขำยไปเป็ นอำคำรพักอำศัยให้เช่ำ (หมำยเหตุ 16)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำงบนที่ดินในโครงกำรของบริ ษทั
ส่ วนใหญ่ได้นำไปค้ ำประกันส่ วนหนึ่ งของวงเงินกูย้ ืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบี้ยที่เกี่ ยวข้องส่ วน
หนึ่งจำนวนเงินประมำณ 59.56 ล้ำนบำท และ 67.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุน
กำรพัฒนำที่ดิน โดยมีอตั รำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนสำหรับกำรคำนวณดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 5.40 และร้อยละ
7.70 ตำมลำดับ
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11.2 ภำระจำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
21
15
3
2
4
8
22
21
10,836.42
9,324.72

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยูต่ น้ ปี
จำนวนโครงกำรที่ปิดแล้ว
จำนวนโครงกำรที่เปิ ดใหม่
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยูส่ ิ้ นปี
มูลค่ำซื้ อขำยที่ได้ทำสัญญำแล้วทั้งสิ้ น (ล้ำนบำท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร
ที่เปิ ดดำเนินกำรอยู่

72.88

74.18

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่จะต้องทำกำรพัฒนำโครงกำรในส่ วน
ของสำธำรณู ปโภคส่ วนกลำงสำหรับโครงกำรที่ ดำเนิ นอยู่เป็ นมูลค่ำ 278.69 ล้ำนบำท และ 91.06
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. ที่ดินรอกำรพัฒนำ
บำท
งบกำรเงินรวม
2557
1,211,563,547.73
619,039,948.23
1,830,603,495.96
(100,533,745.88)

ยอดยกมำ
บวก เพิ่มในระหว่ำงปี
รวม
หัก - โอนออกเป็ นต้นทุนพัฒนำที่ดิน
- ลดลงจำกกำรโอนกลับภำระหนี้สินจำก
กำรซื้อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
(ดูหมำยเหตุ 24)
(8,025,000.00)
ที่ดินรอกำรพัฒนำ
1,722,044,750.08

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2557
2556
1,780,965,449.48 1,211,206,936.73 1,780,608,838.48
156,856,173.95
550,540,590.23
156,856,173.95
1,937,821,623.43 1,761,747,526.96 1,937,465,012.43
(717,858,075.70) (100,533,745.88) (717,858,075.70)

(8,400,000.00)
(8,025,000.00)
1,211,563,547.73 1,653,188,781.08

(8,400,000.00)
1,211,206,936.73

ในระหว่ำงปี บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ซ้ื อที่ ดินจำนวนเงิ น 68.50 ล้ำนบำท เนื่ องจำกมี แผนพัฒ นำ
อสังริ มทรัพย์ในอนำคต
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้นำที่ดินรอกำรพัฒนำส่ วนใหญ่ไปค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืม
ระยะยำวกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศไทยตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22
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13. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ กรมสรรพำกร
ลูกหนี้ สำรองจ่ำย
ลูกหนี้ ตำมสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เงินให้กยู้ มื พนักงำน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำตำมสัญญำจ้ำงเหมำ - คอนโด
สิ นค้ำเพื่อแถม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุทธิ

2557
4,577,018.05
2,950,281.96
2,468,525.95
180,000.00
189,051.83
15,340,283.69
542,433.48
2,628,803.47
28,876,398.43
(313,154.00)
28,563,244.43

2556
3,902,219.74
797,357.93
2,433,911.13
180,000.00
213,437.37
23,185,549.93
2,786,423.36
33,498,899.46
(313,154.00)
33,185,745.46

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
4,509,004.28
3,869,774.47
2,950,281.96
797,357.93
180,000.00
180,000.00
180,371.67
198,437.37
15,340,283.69
23,185,549.93
542,433.48
2,892,331.08
2,891,508.24
26,594,706.16
31,122,627.94
(313,154.00)
(313,154.00)
26,281,552.16
30,809,473.94

ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดสิ้ นปี

2557
313,154.00
313,154.00

2556
313,154.00
313,154.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
313,154.00
313,154.00
313,154.00
313,154.00

14. เงินฝำกที่ติดภำระค้ ำประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 บริ ษ ัท มี เงิ น ฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิ น 8,879,230.74 บำท และ
8,785,356.39 บำท ตำมลำดับ ได้นำไปวำงเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันค่ำบำรุ งรักษำสำธำรณู ปโภค และบริ กำร
สำธำรณะส่ วนกลำง ค้ ำประกันกำรขอกูเ้ งินของลูกค้ำ และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยมีเงิ นฝำกประจำ จำนวนเงิน 230,161.87 บำท และ
226,408.87 บำท ตำมลำดับ ได้นำไปค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมที่ธนำคำรกำหนด
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15. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ทุนชำระแล้ว (บำท)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด
หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

ถือหุ้นร้อยละ

2557

2556

2557

2,000,000.00

2,000,000.00

40

2556

2556

2557

30,487.13
(30,487.13)

30,487.13
(30,487.13)

240,000.00
(240,000.00)

240,000.00
(240,000.00)

-

-

-

-

25,864,418.19

28,967,616.75

11,864,497.95

11,864,497.95

40

10,000,000.00

10,000,000.00

100

100

1,000,000.00

1,000,000.00

100

100

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ

วิธีรำคำทุน
จำนวนเงิน (บำท)

2557

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม-สุทธิ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี
แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ี ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้นท์ จำกัด

วิธีส่วนได้เสี ย
จำนวนเงิน (บำท)

2556

(219,832.19)

783,198.85

-

-

25,644,586.00
-

29,750,815.60
-

11,864,497.95
-

11,864,497.95
-

25,644,586.00

29,750,815.60

11,864,497.95

11,864,497.95

ในเดื อนตุ ลำคม 2555 บริ ษ ทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษ ทั และบริ ษทั ที พี เคเอส
เรี ยลเอสเตท จำกัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ ้นผ่ำนบริ ษทั เอ็นชัวร์ โฮม จำกัด ได้เลิ กกิ จกำร และได้ทำกำรจด
ทะเบียนเลิกกิ จกำรกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2555 และอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
ในระหว่ำงปี 2555 บริ ษทั ได้รับคืนเงินลงทุนแล้วจำนวน 160,000 บำท ส่ วนที่เหลือผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั คำด
ว่ำจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ทั้งจำนวนเป็ นเงิน 240,000 บำท
16. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำระหว่ำงก่อสร้ำง
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่ องตกแต่งและติดตั้งระหว่ำงติดตั้ง
รวม

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

จำนวนที่
ลดลง

จำนวนที่รับโอน
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

-

26,634,465.37
214,000.00
8,920,502.16

-

45,360,472.19
121,357,419.34
25,286,060.78
-

45,360,472.19
147,991,884.71
25,500,060.78
8,920,502.16

-

35,768,967.53

-

192,003,952.31

227,772,919.84

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีรำยได้ค่ำเช่ ำจำกอสังหำริ มทรัพย์ จำนวนเงิ นศูนย์
บำท และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน จำนวนเงิน 3,244,872.23 บำท ที่ได้รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจำนวนไปค้ ำประกันวงเงิน
กูย้ มื ระยะยำวกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22
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สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษ ทั ได้บนั ทึ กดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องส่ วนหนึ่ งจำนวนเงิ น
ประมำณ 4.82 ล้ำนบำท ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยมีอตั รำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุน
สำหรับกำรคำนวนดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 8.05
17. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม (บำท)

รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

660,000.00
72,914,474.64
10,203,302.00
124,163,638.02
43,923,622.24
6,674,238.59
9,506,950.43
26,589,133.51
24,223,697.07
21,550,631.75
4,185,173.00

652,845.22
3,957,908.71
553,787.05
11,390.00
-

(5,450,999.75)
(8,701,635.32)
(86,305.80)
(1,912,666.00)
-

1,784,841.00
(1,784,841.00)

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
10,159,795.65
30,547,042.22
24,691,178.32
21,434,196.75
2,400,332.00

344,594,861.25

5,175,930.98

(16,151,606.87)

-

333,619,185.36

(9,774,836.33)
(69,315,768.28)
(43,890,968.28)
(3,923,297.58)
(3,922,469.26)
(18,628,319.88)
(15,024,576.17)
(12,296,241.07)
(1,047,632.65)

(428,464.69)
(5,363,851.35)
(32,634.99)
(332,797.65)
(1,619,488.92)
(2,956,428.48)
(2,821,727.88)
(2,092,404.95)
(620,516.40)

5,957,896.28
12,578.71
1,645,173.22
-

(1,179,346.58)
1,179,346.58

(10,203,301.02)
(68,721,723.35)
(43,923,603.27)
(4,256,095.23)
(5,541,958.18)
(21,584,748.36)
(17,833,725.34)
(13,922,819.38)
(488,802.47)

(177,824,109.50)

(16,268,315.31)

7,615,648.21

-

(186,476,776.60)

-

(700,000.00)

-

(1,600,000.00)

(2,300,000.00)
164,470,751.75

จำนวน
ที่ลดลง

จำนวนที่รับโอน
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

145,542,408.76

- 38 งบกำรเงินรวม (บำท)

รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

660,000.00
72,914,474.64
10,203,302.00
124,163,638.02
43,923,622.24
6,674,238.59
6,186,966.27
24,770,171.21
19,215,170.54
20,780,595.75
1,784,841.00

3,434,109.58
2,349,642.03
5,050,256.53
2,818,768.00
2,400,332.00

(114,125.42)
(530,679.73)
(41,730.00)
(2,048,732.00)
-

-

660,000.00
72,914,474.64
10,203,302.00
124,163,638.02
43,923,622.24
6,674,238.59
9,506,950.43
26,589,133.51
24,223,697.07
21,550,631.75
4,185,173.00

331,277,020.26

16,053,108.14

(2,735,267.15)

-

344,594,861.25

(9,264,671.22)
(63,253,637.09)
(43,386,401.53)
(3,589,585.66)
(2,574,264.22)
(16,912,323.18)
(12,743,632.98)
(12,302,677.44)
(658,446.58)

(510,165.11)
(6,062,131.19)
(504,566.75)
(333,711.92)
(1,377,381.89)
(2,246,669.43)
(2,322,672.19)
(2,042,291.63)
(389,186.07)

29,176.85
530,672.73
41,729.00
2,048,728.00
-

-

(9,774,836.33)
(69,315,768.28)
(43,890,968.28)
(3,923,297.58)
(3,922,469.26)
(18,628,319.88)
(15,024,576.17)
(12,296,241.07)
(1,047,632.65)

(164,685,639.90)

(15,788,776.18)

2,650,306.58

-

(177,824,109.50)

-

(2,300,000.00)

-

-

(2,300,000.00)

166,591,380.36

จำนวน
ที่ลดลง

จำนวนที่รับโอน
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

164,470,751.75

- 39 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
ยอดตำมบัญชี

จำนวนที่

จำนวน

จำนวนที่รับโอน

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค.56

เพิ่มขึ้น

ที่ลดลง

(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 57

รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน

660,000.00

-

-

-

660,000.00

72,914,474.64

-

(5,450,999.75)

-

67,463,474.89

10,203,302.00

-

-

-

10,203,302.00

124,163,638.02

-

(8,701,635.32)

-

115,462,002.70

43,923,622.24

-

-

-

43,923,622.24

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

6,674,238.59

-

-

-

6,674,238.59

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

3,618,713.01

137,926.22

-

-

3,756,639.23

เครื่ องใช้สำนักงำน

24,280,548.29

3,928,908.71

-

-

28,209,457.00

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

24,058,804.55

553,787.05

(86,305.80)

-

24,526,285.80

ยำนพำหนะ

20,039,332.83

11,390.00

(1,912,666.00)

1,784,841.00

19,922,897.83

-

-

(1,784,841.00)

2,400,332.00

334,721,847.17

4,632,011.98

(16,151,606.87)

-

323,202,252.28

(9,774,836.33)

(428,464.69)

-

-

(10,203,301.02)

(69,315,768.28)

(5,363,851.35)

5,957,896.28

-

(68,721,723.35)

(43,890,968.28)

(32,634.99)

-

-

(43,923,603.27)

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

(3,923,297.58)

(332,797.65)

-

-

(4,256,095.23)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

(2,153,863.04)

(497,283.63)

-

-

(2,651,146.67)

เครื่ องใช้สำนักงำน

(16,555,417.97)

(2,866,134.03)

-

-

(19,421,552.00)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(14,868,323.37)

(2,818,849.38)

12,578.71

-

(17,674,594.04)

ยำนพำหนะ

(11,009,046.24)

(2,032,004.95)

1,645,173.22

(1,179,346.58)

(12,575,224.55)

(1,047,632.65)

(620,516.40)

-

1,179,346.58

(488,802.47)

(172,539,153.74)

(14,992,537.07)

7,615,648.21

-

(179,916,042.60)

(2,300,000.00)

-

700,000.00

-

(1,600,000.00)

- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม

4,185,173.00

หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

159,882,693.43

141,686,209.68

- 40 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
ยอดตำมบัญชี

จำนวนที่

จำนวน

จำนวนที่รับโอน

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค.55

เพิ่มขึ้น

ที่ลดลง

(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 56

รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน

660,000.00

-

-

-

660,000.00

72,914,474.64

-

-

-

72,914,474.64

10,203,302.00

-

-

-

10,203,302.00

124,163,638.02

-

-

-

124,163,638.02

43,923,622.24

-

-

-

43,923,622.24

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

6,674,238.59

-

-

-

6,674,238.59

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

3,373,421.60

245,291.41

-

-

3,618,713.01

เครื่ องใช้สำนักงำน

22,564,045.24

2,247,182.78

(530,679.73)

-

24,280,548.29

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

19,064,670.54

5,035,864.01

(41,730.00)

-

24,058,804.55

ยำนพำหนะ

19,288,296.83

2,799,768.00

(2,048,732.00)

-

20,039,332.83

1,784,841.00

2,400,332.00

-

-

4,185,173.00

324,614,550.70

12,728,438.20

(2,621,141.73)

-

334,721,847.17

(9,264,671.22)

(510,165.11)

-

-

(9,774,836.33)

(63,253,637.09)

(6,062,131.19)

-

-

(69,315,768.28)

(43,386,401.53)

(504,566.75)

-

-

(43,890,968.28)

ส่วนปรับปรุ งอำคำร

(3,589,585.66)

(333,711.92)

-

-

(3,923,297.58)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

(1,684,447.10)

(469,415.94)

-

-

(2,153,863.04)

เครื่ องใช้สำนักงำน

(14,931,444.40)

(2,154,646.30)

530,672.73

-

(16,555,417.97)

เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

(12,589,304.44)

(2,320,747.93)

41,729.00

-

(14,868,323.37)

ยำนพำหนะ

(11,073,807.21)

(1,983,967.03)

2,048,728.00

-

(11,009,046.24)

(658,446.58)

(389,186.07)

-

-

(1,047,632.65)

(160,431,745.23)

(14,728,538.24)

2,621,129.73

-

(172,539,153.74)

(2,300,000.00)

-

-

(2,300,000.00)

- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

164,182,805.47

159,882,693.43

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ที่ ดินและอำคำรสโมสรบำงส่ วนรวมจำนวน 100.52 ล้ำนบำท
(มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี จำนวนเงิน 57.53 ล้ำนบำท และ 61.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) นำไปจดจำนองค้ ำประกันเงิน
กูย้ มื ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิ ชย์หนึ่งแห่งวงเงิน 25 ล้ำนบำท
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สิ นทรัพย์ที่ตดั ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งำนอยูม่ ีรำคำทุน ดังนี้
บำท
รำยกำรสิ นทรัพย์
อำคำร - สำนักงำน
อำคำร - สโมสร(สนำมเทนนิส)
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวม

งบกำรเงินรวม
2557
10,203,302.00
2,858,014.06
41,698,978.17
1,925,119.29
15,199,351.61
10,832,060.56
5,902,957.82
88,619,783.51

2556
2,858,014.06
40,403,261.14
1,752,798.34
14,590,990.86
10,157,994.56
6,911,273.82
76,674,332.78

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
10,203,302.00
2,858,014.06
2,858,014.06
41,698,978.17
40,403,261.14
1,270,201.80
1,097,880.85
13,528,168.06
12,932,487.31
10,681,560.56
10,007,494.56
4,693,658.90
5,701,974.90
84,933,883.55
73,001,112.82

18. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

6,750,846.25
6,750,846.25
(2,677,745.24)
4,073,101.01

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

6,434,393.45
6,434,393.45
(1,826,729.56)
4,607,663.89

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น / รับโอน ลดลง / โอนออก
921,675.00
921,675.00
(952,822.63)

-

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนที่
จำนวนที่
เพิ่มขึ้น / รับโอน ลดลง / โอนออก
316,452.80
316,452.80
(851,015.68)

-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
7,672,521.25
7,672,521.25
(3,630,567.87)
4,041,953.38

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
6,750,846.25
6,750,846.25
(2,677,745.24)
4,073,101.01

- 42 -

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2557
41,026,732.38
206,779,886.00
247,806,618.38

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม
วงเงิน (ล้ำนบำท)
2557
2556

2556
43,873,751.29
129,927,500.00
173,801,251.29

อัตรำดอกเบี้ย

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

วันครบกำหนด

วงเงินเบิกเกินบัญชี
บริ ษทั ใหญ่
- แห่ งที่ 1

25.00

25.00

อัตรำ MOR ต่อปี

เมื่อทวงถำม

- แห่ งที่ 2

20.00

20.00

เมื่อทวงถำม

- แห่ งที่ 3
รวมวงเงิน

15.00
60.00

45.00

อัตรำเงินฝำกประจำ 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.15
อัตรำ MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ใหญ่
- แห่ งที่ 1

35.00

35.00

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี

16 มกรำคม 2558

- แห่ งที่ 2

13.78

56.93

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

6 กุมภำพันธ์ 2558,
9 เมษำยน 2558

- แห่ งที่ 3

38.00

38.00

อัตรำ MLR ต่อปี

16 มกรำคม 2558

- แห่ งที่ 4

120.00
206.78
266.78

129.93
174.93

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี

3 เมษำยน 2558

รวมวงเงิน

เมื่อทวงถำม

ภำระค้ ำประกัน

- จดจำนองที่ดินบำงส่ วนพร้อมสิ่ งปลูก
สร้ำงบนที่ดินของบริ ษทั
- ค้ ำประกันโดยกรรมกำรบำงท่ำน
- ค้ ำประกันโดยกรรมกำรบำงท่ำนและบัญชี
เงินฝำกประจำของกรรมกำรบำงท่ำน
- ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติกรรมกำร

- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของ
กรรมกำรบำงท่ำน
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงทั้งที่มี
อยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ นึ ต่อไปในภำยหน้ำ
บนที่ดินของโครงกำร
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบน
ที่ดินของบริ ษทั
- ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติกรรมกำร

ภำยใต้สัญญำเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกธนำคำรบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
ที่กำหนดไว้น้ ี
นอกจำกนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกูก้ ำหนดในเรื่ องที่สำคัญ ได้แก่ ไม่จำหน่ำย จ่ำย
โอน ให้เช่ ำ จำนำ จำนอง ก่ อให้เกิ ดภำระติดพันที่ มีผลทำให้บุคคลอื่ นมี สิทธิ เหนื อทรัพย์สินของผูก้ ู้ กำร
รักษำอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 กำรงดจ่ำยเงินปั นผลเว้นแต่ผใู ้ ห้กเู้ ห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ ของผูก้ ู้ กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และกำรยกผลประโยชน์จำกกำรทำ
ประกันภัยทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผใู ้ ห้กู้ เป็ นต้น
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20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
2557

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ อื่นๆ
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม

116,142,639.15
2,264,165.21
3,533,216.21
1,121,147.45
123,061,168.02

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556

2557

95,132,298.83
1,871,102.00
3,969,806.24
2,163,497.20
103,136,704.27

2556

114,418,591.21
2,263,495.21
3,460,769.83
929,049.45
121,071,905.70

94,334,931.03
1,870,432.00
3,915,022.36
297,185.00
100,417,570.39

21. ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดังนี้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่ งปี แต่ไม่เกินสำมปี
รวม

เงินต้น
593,127.59

2557
ดอกเบี้ยรอตัด
54,368.41

ยอดชำระ
647,496.00

เงินต้น
592,183.08

2556
ดอกเบี้ยรอตัด
94,808.92

ยอดชำระ
686,992.00

445,183.44
1,038,311.03

13,459.55
67,827.96

458,642.99
1,106,138.99

1,038,311.04
1,630,494.12

67,827.96
162,636.88

1,106,139.00
1,793,131.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั มี สัญญำเช่ ำซื้ อยำนพำหนะจำนวนสองและสี่ สัญญำ
ตำมลำดับ กับบริ ษทั ลิ สซิ่ งในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็ นเงิ น 2,214,750 บำท และ 3,087,750 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมลำดับ ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 งวด จ่ำยชำระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ภำยใต้เงื่ อนไขของสั ญญำดังกล่ ำวข้ำงต้น บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่
กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั
หนี้ สินตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึงกำหนดช ำระภำยในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
22. เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ
แห่งที่ 1
แห่งที่ 2
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ

2557

2556

1,190,252,333.41
615,111,767.92
1,805,364,101.33
(598,923,847.32)
1,206,440,254.01

762,783,509.96
634,459,321.90
1,397,242,831.86
(429,571,554.32)
967,671,277.54

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
1,190,252,333.41
615,111,767.92
1,805,364,101.33
(598,923,847.32)
1,206,440,254.01

762,783,509.96
634,459,321.90
1,397,242,831.86
(429,571,554.32)
967,671,277.54
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 รำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
1,397,242,831.86
1,397,242,831.86
หัก : จ่ำยคืนเงินกู้
(1,226,054,340.34)
(1,226,054,340.34)
บวก : กูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
1,634,175,609.81
1,634,175,609.81
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
1,805,364,101.33
1,805,364,101.33
วงเงิน (ล้ำนบำท)
2557
2556
เงินกูย้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ใหญ่
แห่งที่ 1
- วงเงินที่ 1

-

534.77

- วงเงินที่ 2
- วงเงินที่ 3
- วงเงินที่ 4
- วงเงินที่ 5
- วงเงินที่ 6
- วงเงินที่ 7
- วงเงินที่ 8
- วงเงินที่ 9
- วงเงินที่ 10
- วงเงินที่ 11
- วงเงินที่ 12
แห่งที่ 2
- วงเงินที่ 1

139.47
17.25
68.11
254.19
219.05
41.25
46.10
90.83
264.00
50.00

- วงเงินที่ 2
- วงเงินที่ 3
- วงเงินที่ 4
- วงเงินที่ 5
- วงเงินที่ 6
- วงเงินที่ 7
- วงเงินที่ 8

อัตรำดอกเบี้ย

ภำระค้ ำประกัน

จดจำนองที่ดินบำงส่ วนพร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้ำงบนที่ดินของโครงกำร

139.47
307.20
296.00
271.00
267.95
20.00
46.10
37.17
-

อัตรำ MLR, MLR ลบร้อยละ
0.50-1.00 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ต่อปี

183.82

456.12

อัตรำ MLR ต่อปี

46.34
79.93
111.61
6.72
65.00
121.68
1,805.35

65.00
40.00
229.34
189.12
2,899.24

จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร
และที่ดินของกรรมกำร

อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ต่อปี
อัตรำ MLR ต่อปี
อัตรำ MLR ต่อปี
อัตรำ MLR ต่อปี
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ธนำคำรในประเทศแห่งที่ 1
วงเงินที่ 1
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 3 ปี 6 เดื อน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงิ นกูต้ ำมสัญญำ
ครั้งแรก (วันที่ 30 ธันวำคม 2553 และ 15 พฤษภำคม 2555)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 2
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงิ นกูท้ ้ งั หมดภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั
ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บญั ชี เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ นส่ วนที่ ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 3
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 5 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 30 ตุลำคม 2555, 29 มกรำคม 2556 และ 5 มีนำคม 2556) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณ
กำรยอดเงิ นกูย้ ืมที่ คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุ นเวียนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
วงเงินที่ 4
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 7 พฤษภำคม 2556 และ 13 กันยำยน 2556) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณกำรยอดเงินกูย้ ืม
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกู้
ในส่ วนนี้
วงเงินที่ 5
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วัน ที่ 9 สิ ง หำคม 2556, 16 กัน ยำยน 2556 และ 17 กรกฎำคม 2557) อย่ำ งไรก็ ต ำม บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้
ประมำณกำรยอดเงินกูย้ ืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
วงเงินที่ 6
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 9 ตุลำคม 2556, 31 ตุลำคม 2556 และ 8 พฤศจิกำยน 2556) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณ
กำรยอดเงิ นกูย้ ืมที่ คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุ นเวียนในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
วงเงินที่ 7
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 9 ตุลำคม 2556) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณกำรยอดเงินกูย้ ืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยใน
หนึ่งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
วงเงินที่ 8
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้งแรก (วันที่
12 พฤศจิกำยน 2556) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 บริ ษทั ได้ทำหนังสื อขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืน
เงินกูย้ ืมทั้งหมดเป็ นวันที่ 11 สิ งหำคม 2558 และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ทั้งจำนวนแล้ว
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วงเงินที่ 9
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้งแรก (วันที่
13 ธันวำคม 2556)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 10
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณกำรยอดเงิ นกูย้ ืมที่ คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ภำยในหนึ่งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนกำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
วงเงินที่ 11
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้งแรก
(วันที่ 23 ธันวำคม 2557) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บญั ชี เงินกูย้ ืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
วงเงินที่ 12
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงิ นกูท้ ้ งั หมดภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่ มีกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำครั้งแรก
(วันที่ 22 ธันวำคม 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณกำรยอดเงิ นกูย้ ืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยใน
หนึ่งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนกำรเงินสำหรับเงินกูใ้ นส่ วนนี้
กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขอื่นๆ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกูก้ ำหนดในเรื่ องที่สำคัญ ได้แก่ ไม่จำหน่ำย จ่ำย
โอน ให้เช่ำ จำนำ จำนอง ก่อให้เกิดภำระติดพันหรื อทำให้ตกอยูใ่ นควำมรับผิดหรื อเงื่อนไขใดๆ ที่มีผลทำ
ให้บุคคลอื่นมีสิทธิ เหนื อทรัพย์สินของผูก้ ู้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้กกู้ ่อน กำรรักษำอัตรำส่ วน
หนี้ สินต่อทุนไม่เกิ น 1.5:1 ในวงเงินที่ 1, 2,4,5,6,7,8 และ 9 และกำรรักษำอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้ 1.2 : 1 ในวงเงินที่ 1,3,4 และ 5 กำรงดจ่ำยเงินปั นผลเว้นแต่ผใู ้ ห้กูเ้ ห็ นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ ของผูก้ ู้ กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และกำรยกผลประโยชน์จำกกำรทำ
ประกันภัยทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผใู ้ ห้กู้ เป็ นต้น
ธนำคำรในประเทศแห่งที่ 2
วงเงินที่ 1
บริ ษ ัท จะต้องจ่ ำยช ำระคื น เงิ น กู้ท้ งั หมดภำยใน 72 เดื อน นับ จำกวัน ที่ ล งนำมในสั ญ ญำ (วัน ที่ 3
ธันวำคม 2555) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บญั ชี เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
วงเงินที่ 2
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 72 เดือน เริ่ มชำระงวดแรก ภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 9 เมษำยน 2556) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บญั ชี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
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วงเงินที่ 3
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 96 เดือน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 15 พฤษภำคม 2557) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
วงเงินที่ 4
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 72 เดือน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 20 พฤษภำคม 2556) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
วงเงินที่ 5
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 48 เดือน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 13 พฤษภำคม 2556)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 6
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคื นเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 72 เดื อน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 6 เดือนนับจำก
วันที่ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 9 พฤษภำคม 2557) อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้ประมำณกำรยอดเงินกูย้ ืมที่คำด
ว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ งปี เพื่อจัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับเงิ นกูใ้ น
ส่ วนนี้ เนื่องจำกบริ ษทั ได้จ่ำยคืนเงินต้นเกินกว่ำที่สัญญำกำหนดไว้แล้ว
วงเงินที่ 7
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 60 เดือน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำก
วันที่ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 19 พฤษภำคม 2557) และในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั ประเภทหนี้ สินดังกล่ำวไว้
ภำยใต้บญั ชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
วงเงินที่ 8
บริ ษทั จะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยใน 48 เดือน เริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำก
วันที่ ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 23 ธันวำคม 2557) และในปี 2557 บริ ษ ทั ได้จดั ประเภทหนี้ สิ นดังกล่ ำวไว้
ภำยใต้บญั ชีเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี แล้ว
กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขอื่นๆ
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ต้อ งปฎิ บ ัติ ต ำมเงื่ อ นไขที่ สั ญ ญำเงิ น กู้ก ำหนดในเรื่ อ งที่ ส ำคัญ ได้แ ก่ กำรท ำ
ประกัน ภัย สิ่ ง ปลู ก สร้ ำงบนทรั พ ย์ห ลัก ประกัน ทั้งที่ มี อยู่ใ นขณะนี้ และที่ จะมี ข้ ึ น ในอนำคต ในวงเงิ น
ประกันภัยไม่นอ้ ยกว่ำ 60 ล้ำนบำท และกำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุนไม่เกิน 1.0 : 1 ในแต่ละไตรมำส
และวงเงิ น ประกัน ภัย ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 37 ล้ ำ นบำท ในวงเงิ น ที่ 3 หรื อ ในกรณี ที่ สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งบนทรั พ ย์
หลักประกันมีมูลค่ำต่ ำกว่ำวงเงิ นประกันภัยที่ กำหนดไว้ขำ้ งต้น ให้กำหนดวงเงินประกันภัยเท่ำกับวงเงิ น
ประกันภัยสู งสุ ดที่บริ ษทั ประกันภัยรับประกัน หรื อในวงเงินประกันภัยสู งสุ ดที่ผใู้ ห้สินเชื่อเห็นสมควร
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23. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ภำวะผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนยกมำ
ต้นทุนบริ กำร และดอกเบี้ยงวดปั จจุบนั
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่จ่ำยจริ ง
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี

บำท

งบกำรเงินรวม
2557
2556
28,860,312.00
23,916,152.00
3,913,268.00
4,062,802.00
(2,171,200.00)
881,358.00
30,602,380.00
28,860,312.00

ค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
28,166,432.00 23,578,978.00
3,702,861.00
3,868,458.00
(2,171,200.00)
718,996.00
29,698,093.00 28,166,432.00

บำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556
3,028,876.00
3,157,298.00
884,392.00
905,504.00
3,913,268.00
4,062,802.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
2,845,605.00
2,982,222.00
857,256.00
886,236.00
3,702,861.00
3,868,458.00

153,773.00
984,008.00
1,055,577.00
835,518.00
884,392.00
3,913,268.00

984,008.00
1,031,950.00
829,647.00
857,256.00
3,702,861.00

151,674.00
910,357.00
910,345.00
1,184,922.00
905,504.00
4,062,802.00

910,357.00
892,449.00
1,179,416.00
886,236.00
3,868,458.00

ข้อสมมุติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556

ร้อยละ

งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ (ตำมตำรำงมรณะปี 2551)
อัตรำทุพพลภำพ

2557
3.6474 - 4.5822
5.00 - 6.00
0 - 43
100.00
5 ของอัตรำมรณะ

2556
3.6474 - 4.5822
5.00 - 6.00
0 - 43
100.00
5 ของอัตรำมรณะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
3.6474
3.6474
6.00
6.00
0 - 23
0 - 23
100.00
100.00
5 ของอัตรำมรณะ 5 ของอัตรำมรณะ

24. ภำระหนี้สินจำกกำรซื้ อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษทั มี ภำระผูกพันตำมสัญญำจะซื้ อจะขำยที่ ดินในโครงกำรอสั งหำริ มทรั พ ย์โครงกำรหนึ่ ง กับ
บริ ษ ัท แห่ งหนึ่ งตำมสั ญ ญำจะซื้ อ จะขำยลงวัน ที่ 16 ธัน วำคม 2547 โดยตำมสั ญ ญำจะซื้ อ จะขำยที่ ดิ น
กำหนดให้บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำที่ดินรวมถึงภำระหนี้สินที่มีต่อลูกค้ำเดิมของโครงกำร
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ภำระหนี้สินจำกกำรซื้ อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ประกอบด้วย

ยอดยกมำ
หัก ลดลง (โอนกลับ) ในระหว่ำงปี
ภำระหนี้สินจำกกำรซื้ อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
80,719,350.00 104,449,450.00
(13,545,000.00) (23,730,100.00)
67,174,350.00
80,719,350.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ภำระหนี้ สินจำกกำรซื้ อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งได้แสดงไว้เป็ นส่ วน
หนึ่งของต้นทุนพัฒนำที่ดินจำนวน 12.10 ล้ำนบำท และที่ดินรอกำรพัฒนำจำนวน 55.07 ล้ำนบำท
25. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
บำท

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
ธันวำคม 2556
10,671,976.15
10,449,987.93
(10,811,824.49)
(8,793,819.05)
(139,848.34)
1,656,168.88

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557
ธันวำคม 2556
10,644,171.15
10,437,692.53
(11,214,722.02)
(8,722,496.85)
(570,550.87)
1,715,195.68

25.1 กำรเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสิ นค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

48,000.00
531,896.00
460,000.00
5,645,581.80
3,764,510.13
10,449,987.93

(531,896.00)
(140,000.00)
321,841.80
572,042.42
221,988.22

--

48,000.00
320,000.00
5,967,423.60
4,336,552.55
10,671,976.15

(10,245.97)
(8,783,573.08)
(8,793,819.05)
1,656,168.88

(1,941.50)
(2,016,063.94)
(2,018,005.44)

--

(12,187.47)
(10,799,637.02)
(10,811,824.49)
(139,848.34)
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ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้ กำรค้ำ
มูลค่ำงำนเสร็ จยังไม่เรี ยกเก็บ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสิ นค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

90,490.00
1,487,000.00
48,000.00
2,217,094.20
4,717,038.00
3,240,284.96
11,799,907.16

(90,490.00)
(1,487,000.00)
(1,685,198.20)
460,000.00
928,543.80
524,225.17
(1,349,919.23)

-

48,000.00
531,896.00
460,000.00
5,645,581.80
3,764,510.13
10,449,987.93

(8,040.38)
(14,435,730.86)
(14,443,771.24)
(2,643,864.08)

(2,205.59)
5,652,157.78
5,649,952.19

-

(10,245.97)
(8,783,573.08)
(8,793,819.05)
1,656,168.88

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสิ นค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

48,000.00
531,896.00
460,000.00
5,633,286.40
3,764,510.13
10,437,692.53

(531,896.00)
(140,000.00)
306,332.20
572,042.42
206,478.62

-

48,000.00
320,000.00
5,939,618.60
4,336,552.55
10,644,171.15

(10,245.97)
(8,712,250.88)
(8,722,496.85)
1,715,195.68

(1,941.50)
(2,490,283.67)
(2,492,225.17)

-

(12,187.47)
(11,202,534.55)
(11,214,722.02)
(570,550.87)
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ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้ กำรค้ำ
มูลค่ำงำนเสร็ จยังไม่เรี ยกเก็บ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้ สินค่ำบำรุ งสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสิ นค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

90,490.00
1,487,000.00
48,000.00
2,217,094.20
4,715,795.60
3,240,284.96
11,798,664.76

(90,490.00)
(1,487,000.00)
(1,685,198.20)
460,000.00
917,490.80
524,225.17
(1,360,972.23)

-

48,000.00
531,896.00
460,000.00
5,633,286.40
3,764,510.13
10,437,692.53

(8,040.38)
(14,364,408.66)
(14,372,449.04)
(2,573,784.28)

(2,205.59)
5,652,157.78
5,649,952.19

-

(10,245.97)
(8,712,250.88)
(8,722,496.85)
1,715,195.68

25.2 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
25.2.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
กำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำภำษี
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

2557

2556

27,699,882.69

32,111,491.10

27,632,236.06

31,901,998.24

1,796,017.22

(4,300,032.96)

2,285,746.55

(4,288,979.96)

29,495,899.91

27,811,458.14

29,917,982.61

27,613,018.28
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25.2.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2557
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
143,561,689.52
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
15-20%
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
29,061,787.99
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
434,111.92
รำยกำรปรับมูลค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำภำษี
รวมรำยกำรกระทบยอด
434,111.92
่
รวมค่ำใช้จำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
29,495,899.91

2556
133,088,252.95
15-20%
26,969,302.67

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
148,092,398.24
133,863,656.18
20%
20%
29,618,479.65
26,772,731.24

842,155.47

299,502.96

840,287.04

842,155.47
27,811,458.14

299,502.96
29,917,982.61

840,287.04
27,613,018.28

25.2.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จำนวนภำษี
(พันบำท)
143,561,689.52
29,061,787.99
434,111.92
29,495,899.91

2556
อัตรำภำษี
(%)
20.24
0.30
20.54

จำนวนภำษี
(พันบำท)
133,088,252.95
26,969,302.67
842,155.47
27,811,458.14

อัตรำภำษี
(%)
20.26
0.64
20.90

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จำนวนภำษี
(พันบำท)
148,092,398.24
29,618,479.65
299,502.96
29,917,982.61

2556
อัตรำภำษี
(%)
20.00
0.20
20.20

จำนวนภำษี
(พันบำท)
133,863,656.18
26,772,731.24
840,287.04
27,613,018.28

อัตรำภำษี
(%)
20.00
0.63
20.63

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมตั้งแต่ปี 2552 ที่ยงั
ไม่ได้ใช้เป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 3.43 ล้ำนบำท และ 2.62 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยไม่ได้
บันทึ ก สิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี จำกผลขำดทุ นทำงภำษี ดังกล่ ำว เนื่ องจำกยังมี ควำมไม่
แน่ นอนว่ำบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้
ประโยชน์
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26. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสำรองอย่ำง
น้อยร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองดังกล่ำว จะมีจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้จะนำไปจ่ำยเงินปั นผลไม่ได้
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำยจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
ในปี 2557 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำย 5.90 ล้ำนบำท ของกำไรประจำปี ทั้งนี้ เป็ นไป
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558
ในปี 2556 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำย 5.50 ล้ำนบำท ของกำไรประจำปี ทั้งนี้ เป็ นไป
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557
27. เงินปันผล
ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้
บริ ษทั จัดสรรกำไรประจำปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงิ นปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.034 บำท เป็ นจำนวนเงิน
รวม 40.32 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2557
ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้
บริ ษทั จัดสรรกำไรประจำปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงิ นปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.035 บำท เป็ นจำนวนเงิน
รวม 41.51 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2556
28. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้ำง
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุน
เท่ำกับ 1.20 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 : 0.94 : 1) และบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 1.19 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 : 0.95 : 1)
29. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พพนักงำนสำหรับพนักงำนประจำทั้งหมดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงำนและบริ ษทั จ่ำยสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรนี้ในอัตรำร้อยละของเงินเดือนของพนักงำน
แต่ละคน พนักงำนจะได้รับส่ วนที่บริ ษทั สมทบตำมระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำ
กำรทำงำน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งผูจ้ ดั กำรกองทุนแห่ งหนึ่ งเพื่อบริ หำรกองทุนตำมข้อกำหนดใน
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
และ 2556 เป็ นจำนวนเงิน 3,111,710.19 บำท และ 2,906,320.30 บำท ตำมลำดับ
เฉพำะกิจกำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชี พสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
เป็ นจำนวนเงิน 2,889,495.85 บำท และ 2,730,170.80 บำท ตำมลำดับ

- 54 -

30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนำที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรเปลี่ยนแปลงในที่ดินรอพัฒนำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่ำดอกเบี้ยจ่ำยคิดเข้ำต้นทุนโครงกำรระหว่ำงปี
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภคและค่ำงำนก่อสร้ำงระหว่ำงปี
ค่ำซื้อที่ดิน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

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

31. ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2557
ดอกเบี้ยจ่ำย
สถำบันกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรขอเงินกูย้ มื สถำบันกำรเงิน
รวม
หัก ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน
สุทธิ

2556

110,480,366.82
5,372,075.34
884,392.00
2,038,340.20
118,775,174.36
(59,563,510.98)
59,211,663.38

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

85,600,825.01 110,480,366.82
4,191.79
2,726,823.28
3,607,691.77
905,504.00
857,256.00
1,227,971.50
2,038,340.20
90,461,123.79 116,987,846.58
(67,444,961.23) (59,563,510.98)
23,016,162.56
57,424,335.60

85,600,825.01
25,224.66
2,496,035.62
886,236.00
1,227,971.50
90,236,292.79
(67,444,961.23)
22,791,331.56

32. กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ น้ สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกและเรี ยกชำระแล้วในระหว่ำงปี
งบกำรเงินรวม
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน

2557
(บำท)
114,065,789.61
(หุ้น)
1,185,985,052
(บำทต่อหุ ้น)
0.096

2556
105,276,794.81
1,185,985,052
0.089

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
118,174,415.63
106,250,637.90
1,185,985,052
1,185,985,052
0.100
0.090
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33. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีผมู ้ ี
อำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนิ นกิจกำรในส่ วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริ มทรัพย์ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง
และกิ จกำรบริ ห ำรหมู่ บ ้ำ น โดยมี ส่ วนงำนทำงภู มิ ศ ำสตร์ ห ลัก ในประเทศไทย บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย
ประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และกำไรของแต่ละส่ วนงำน และประเมิน
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยได้และกำไรและสิ นทรัพย์ของส่ วนงำนของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
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รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนก่อสร้ำง
ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่ วนงำน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 (บำท)
กิจกำรบริ หำร
รวม
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
หมู่บำ้ น
DR.
CR.

กิจกำรพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์

กิจกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง

1,815,877,360.36
23,676,938.01
1,839,554,298.37

30,685,097.73
38,153.67
30,723,251.40

7,377,682.28
36,547.15
7,414,229.43

1,815,877,360.36
30,685,097.73
7,377,682.28
23,751,638.83
1,877,691,779.20

1,202,171,838.12
221,485,728.63
168,444,670.78
41,935,327.00
57,424,335.60
1,691,461,900.13
148,092,398.24
29,917,982.61
118,174,415.63

28,575,472.90
2,557,318.12
2,373,918.65
33,506,709.67
(2,783,458.27)
(422,082.70)
(2,361,375.57)

3,933,112.37
4,286,381.10
173,451.00
24,316.00
8,417,260.47
(1,003,031.04)
(1,003,031.04)

1,202,171,838.12
28,575,472.90
3,933,112.37
221,485,728.63
175,288,370.00
42,108,778.00
59,822,570.25
1,733,385,870.27
144,305,908.93
29,495,899.91
114,810,009.02

141,686,209.68

3,734,723.59

121,475.49

145,542,408.76

(30,685,097.73)
(2,790,000.00)
(687,729.31)
-

-

งบกำรเงินรวม
-

(1,365,405.42)
(28,575,472.90)
(2,866,822.44)
(610,906.87)

-

1,815,877,360.36
4,587,682.28
23,063,909.52
1,843,528,952.16
1,200,806,432.70
3,933,112.37
221,485,728.63
172,421,547.56
42,108,778.00
59,211,663.38
1,699,967,262.64
143,561,689.52
29,495,899.91
114,065,789.61
145,542,408.76
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อสังหำริ มทรัพย์
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนก่อสร้ำง
ต้นทุนบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่ วนงำน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ

กิจกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำง

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 (บำท)
กิจกำรบริ หำร
รวม
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
หมู่บำ้ น
DR.
CR.

งบกำรเงินรวม

1,641,306,652.00
19,026,137.80
1,660,332,789.80

65,391,228.74
986,324.81
66,377,553.55

6,516,743.04
58,703.59
6,575,446.63

1,641,306,652.00
65,391,228.74
6,516,743.04
20,071,166.20
1,733,285,789.98

(49,307,882.74)
(2,230,000.00)
(436,395.38)

-

1,641,306,652.00
16,083,346.00
4,286,743.04
19,634,770.82
1,681,311,511.86

1,091,889,563.53
215,796,485.64
153,806,437.89
42,185,315.00
22,791,331.56
1,526,469,133.62
133,863,656.18
27,613,018.28
106,250,637.90

63,134,336.56
1,696,907.88
563,451.94
65,394,696.38
982,857.17
198,439.86
784,417.31

4,768,055.49
3,599,252.02
163,006.00
18,864.00
8,549,177.51
(1,973,730.88)
(1,973,730.88)

1,091,889,563.53
63,134,336.56
4,768,055.49
215,796,485.64
159,102,597.79
42,348,321.00
23,373,647.50
1,600,413,007.51
132,872,782.47
27,811,458.14
105,061,324.33

-

(1,533,775.58)
(47,989,577.64)
(2,308,910.44)
(357,484.94)

-

-

1,090,355,787.95
15,144,758.92
4,768,055.49
215,796,485.64
156,793,687.35
42,348,321.00
23,016,162.56
1,548,223,258.91
133,088,252.95
27,811,458.14
105,276,794.81

159,882,693.43

4,425,212.04

162,846.28

164,470,751.75

164,470,751.75

- 58 34. ภำระผูกพัน และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
34.1 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำตึกแถว อำคำร สำนักงำนขำย ที่ดิน และบริ กำรจัดทำและติดตั้งป้ ำยโฆษณำ
เพื่อดำเนินกิจกำรของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริ กำรตำมสัญญำดังกล่ำว
ดังนี้
จ่ำยชำระภำยใน
ล้ำนบำท
1 ปี
1.74
2 ถึง 3 ปี
0.40
34.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ งออกหนังสื อ
ค้ ำประกันต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดังนี้
ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
- ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ ประปำ และอื่นๆ
11.66
11.26
- ค้ ำประกันค่ำบำรุ งรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริ กำรสำธำรณะส่ วนกลำง
172.01
172.01
34.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ได้ค้ ำประกันกำรขอกูย้ มื เงินของลูกค้ำต่อสถำบันกำรเงินเป็ นจำนวน
เงิน 0.65 ล้ำนบำท และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน เป็ นจำนวนเงิน 0.22 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 14)
34.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั มีคดีควำมที่ถูกฟ้ องร้องทำงกฎหมำย ดังต่อไปนี้
ก. บริ ษ ทั ถู ก สถำบันกำรเงิ นในประเทศแห่ งหนึ่ งฟ้ องร้ องในคดี แพ่งคงเหลื ออยู่จำนวน 1 คดี
บริ ษทั อยูใ่ นฐำนะผูค้ ้ ำประกันหนี้ เงินกูย้ ืมร่ วมชำระหนี้ เงินกูก้ บั ผูก้ เู้ งินหลัก ซึ่ งเป็ นลูกค้ำของ
บริ ษทั เป็ นจำนวนเงินรวม 0.60 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพย์
ที่ ฟ้ องร้ อ งนับ จำกวัน ฟ้ องเป็ นต้น ไปจนกว่ำ จะช ำระหนี้ เสร็ จสิ้ น (ค ำนวณจนถึ งวัน ที่ 31
ธันวำคม 2557 คิดเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.28 ล้ำนบำท) โดยกล่ำวหำว่ำผูก้ ูเ้ งินหลักผิดนัด
ชำระหนี้ตำมเงื่อนไขในกำรจ่ำยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม ในฐำนะที่บริ ษทั เป็ นผูค้ ้ ำ
ประกันหนี้เงินกูย้ มื ดังกล่ำว ดังนั้นบริ ษทั จึงถูกฟ้ องร้องเป็ นจำเลยที่ 2 ในฐำนะเป็ นลูกหนี้ร่วม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2551 คดี ถึงที่สุดแล้ว โดยศำลสั่งให้ผกู ้ ูเ้ งิ นหลักและผูค้ ้ ำประกัน
ร่ วมกันชำระเงินจำนวนรวม 0.60 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
จำนวน 0.50 ล้ำนบำท หำกไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงออกขำยทอดตลำดให้แก่
โจทก์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 โจทก์อยู่ระหว่ำงกำรนำที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงออกขำย
ทอดตลำด ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ได้พิ จำรณำประมำณกำรผลควำมเสี ยหำยที่ ค ำดว่ำจะถู ก
เรี ยกร้องสำหรับคดีดงั กล่ำวจนถึ งวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นจำนวนเงิน 0.18 ล้ำนบำท โดย
แสดงภำยใต้บ ัญ ชี หนี้ สิ นหมุ นเวียนอื่ น โดยฝ่ ำยบริ หำรคำดว่ำควำมเสี ย หำยจะไม่ เกิ น กว่ำ
จำนวนที่ประมำณกำรไว้
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35.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ ซึ่ งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 5
35.2 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หนี้ สินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กำรโดยทัว่ ไป
และไม่ได้ถือหรื อออกอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินใด ๆ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น ลูกหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ กำรค้ำรวมตัว๋ เงิ นรับ-จ่ำย เงินกูย้ ืมต่ำง ๆ
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
35.3 ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบัน
กำรเงิ น เงิ นเบิ ก เกิ นบัญ ชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิ น เงิ นกู้ยืมจำกกรรมกำร และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจำกบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
อัตรำดอกเบี้ยเกิ ดจำกกำรที่อตั รำดอกเบี้ยจะเปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งก่อให้เกิ ดผลเสี ยหำยแก่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในงวดปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ กำรค้ำ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตัว๋ เงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

รวม

12,021,230.06
-

122,064.25
9,109,392.61

559,454.36
21,400.00
-

12,021,230.06
681,518.61
21,400.00
9,109,392.61

247,806,618.38
1,805,364,101.33

1,038,311.03
-

91,776,906.90
123,061,168.02
-

247,806,618.38
91,776,906.90
123,061,168.02
1,038,311.03
1,805,364,101.33
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งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้ กำรค้ำ
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตัว๋ เงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

30,637,783.36
-

119,810.61
9,011,765.26

549,746.84
24,682,940.45
-

30,637,783.36
669,557.45
24,682,940.45
9,011,765.26

173,801,251.29
1,397,242,831.86

1,630,494.12
-

50,320,193.94
103,136,704.27
-

173,801,251.29
50,320,193.94
103,136,704.27
1,630,494.12
1,397,242,831.86

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตัว๋ เงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

รวม

รวม

8,819,010.43
-

122,064.25
20,500,000,000
8,879,230.74

559,454.36
-

8,819,010.43
681,518.61
20,500,000,000
8,879,230.74

247,806,618.38
1,805,364,101.33

1,038,311.03
-

91,776,906.90
121,071,905.70
-

247,806,618.38
91,776,906.90
121,071,905.70
1,038,311.03
1,805,364,101.33
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตัว๋ เงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
ภำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

รวม

26,859,931.53
-

119,810.61
19,300,000.00
8,785,356.39

549,746.84
-

26,859,931.53
669,557.45
19,300,000.00
8,785,356.39

173,801,251.29
1,397,242,831.86

1,630,494.12
-

50,320,193.94
100,417,570.39
-

173,801,251.29
50,320,193.94
100,417,570.39
1,630,494.12
1,397,242,831.86

35.4 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 บริ ษ ัท ไม่ มี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่มีลูกหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ กำรค้ำที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศคงเหลื อ
และบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ท ำสั ญ ญำเพื่ อ ป้ องกัน ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
35.5 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั มีกำรควบคุ มควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรั กษำระดับของเงิ นสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั รวมทั้งจัดหำวงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อสำรองในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวน
ของกระแสเงินสด
35.6 มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสำระสำคัญส่ วนใหญ่ไม่
แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินนั้น ยกเว้นหนี้ สินระยะยำว
ไม่สำมำรถคำนวณได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้นจึงไม่มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
มติ ให้บริ ษ ทั จัดสรรก ำไรสุ ทธิ ประจำปี 2557 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นเงิ นปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.037 บำท เป็ น
จำนวนเงินรวม 43.88 ล้ำนบำท และกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
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บริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกำไร(ขำดทุน)หรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตำมที่ได้รำยงำนไว้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

10,449,987.93
8,793,819.05

(8,793,819.05)
(8,793,819.05)

1,656,168.88
-

10,437,692.53
8,722,496.85

(8,722,496.85)
(8,722,496.85)

1,715,195.68
-

บริ ษทั ไม่มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
38. มำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิชำชี พ บัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี แ ละกำรตี ค วำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบกำรเงิ นสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2558 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ ยนแปลงประมำณ
กำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง กำรบัญชี สำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

- 63 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13

เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อ ง กำรบัญ ชี และกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กำไรต่อหุ น้
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
เรื่ อง กำรประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่ อำจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื ่ อ ง กำรส ำรวจและประเมิน ค่ำ แหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
เรื่ อง งบกำรเงินรวม
เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจกำรอื่น
เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

- 64 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ควำมช่ วยเหลื อจำกรัฐบำล-กรณี ที่ไม่มี
ควำมเกี่ ยวข้ อ งอย่ ำ งเฉ พ ำะเจำะจงกั บ
กิจกรรมดำเนินงำน
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
เรื่ อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำน ภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรื อผูถ้ ือหุ น้
เรื่ อง กำรประเมิ นเนื้ อหำของรำยกำรที่ เกี่ ยว
กับรู ปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
เรื่ อ ง กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ของข้อ ตกลงเรื่ อ ง
สัมปทำนบริ กำร
เรื่ อ ง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี ่ ย นเกี ่ ย วกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน
เรื่ อง กำรประเมิ น ว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรื อไม่
เรื่ อง สิ ท ธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุ นกำรรื้ อ
ถอน กำรบู ร ณะและกำรปรั บ ปรุ งสภำพ
แวดล้อม
เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
กำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในสภำพเศรษฐกิ จที่
มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2557)

- 65 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2557)

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำร
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ
และปฎิ ส ัม พัน ธ์ข องรำยกำรเหล่ำ นี้
สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงำน
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำ
ริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ เงิ นสด
ให้เจ้ำของ
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
เรื่ อ ง ต้น ทุน กำรเปิ ดหน้ำ ดิ น ในช่ ว ง
กำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

โดยมี ผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบกำรเงิ นสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญำประกันภัย

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินเมื่อนำ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่มำถือปฏิบตั ิ
39. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558

