บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้
นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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-2การประมาณการต้นทุนโครงการ

ความเสี่ยง
บริษัทประกอบกิจการขายบ้านพร้อมที่ดิน มีโครงการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่ง
มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยบริษัทต้องมีการจัดทาประมาณการต้นทุนโครงการ
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพื่อ
จัดทาประมาณการต้นทุนเป็นรายแปลง และใช้ในการคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และการรับรู้ต้นทุนขาย
สาหรับแปลงที่โอน โดยประมาณการดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก คือประมาณ
การต้นทุนการกู้ยืม และประมาณการต้นทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดทั้งโครงการ และประสบการณ์การก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
ส่วนกลางในอดีต โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการจัดทา และทบทวนประมาณ
การต้นทุนโครงการตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนื่องจากมีนัยสาคัญต่องบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมบริษัทมีสินค้าคงเหลือจานวนเงิน 622.87 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 10) และต้นทุนการพัฒนาที่ดินจานวนเงิน 2,608.55 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 11) รวมเป็นจานวนเงิน 3,231.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นของร้อยละ 63.40 ของสินทรัพย์รวม และ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทรับรู้ต้นทุนขายจานวนเงิน 945.47 ล้านบาท


การตอบสนองความเสี่ยง
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคานวณประมาณการต้นทุนโครงการ และการทบทวนประมาณการ
อย่างสม่าเสมอ โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อจัดทา
ประมาณการต้ น ทุ น การกู้ ยื ม และข้ อ มู ล งานก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค เพื่ อ จั ด ท าประมาณการ ต้ น ทุ น งาน
สาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้ให้ความสาคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลย
พินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.20
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ ในรายงาน
ประจาปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปีจะ
ถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้า พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ไ ด้ใ ห้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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-3ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จาเป็ น เพื่ อให้ ส ามารถจั ด ทางบการเงิ น ที่ป ราศจากการแสดงข้อ มูล ที่ ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่ม บริษั ทและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ ย วกั บการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับ การดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ไ ด้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิ จของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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-4 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีก ารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ย งเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพีย งพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคั ญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุ จริตจะสูงกว่าความเสี่ย งที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบ
วิธีก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ใ นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบั ญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้ าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุก ารณ์ใ น
รูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับ หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพีย งพอเกี่ย วกั บข้อมูล ทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกั บ ผู้มี ห น้ า ที่ใ นการก ากั บ ดูแ ลเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารับรองแก่ ผู้มีหน้าที่ใ นการก ากั บดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
*****/5

-5จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ)์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

-6บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

13,240,404.98

29,700,274.82

10,781,891.02

24,110,556.17

เงินลงทุนชั่วคราว

8

696,088.73

692,181.04

696,088.73

692,181.04

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

57,000,000.00

21,500,000.00

สินค้าคงเหลือ

9

622,874,492.54

444,524,469.57

622,874,492.54

444,524,469.57

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน

10

2,608,547,605.32

2,539,895,393.71

2,608,547,605.32

2,540,084,678.95

ที่ดินรอการพัฒนา

11

1,464,839,032.71

1,595,394,339.33

1,391,431,473.71

1,521,986,780.33

เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน

10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6, 12

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

1,800,000.00

-

1,800,000.00

20,336,029.58

16,153,663.54

23,220,611.64

16,404,048.94

4,730,533,653.86

4,628,160,322.01

4,714,552,162.96

4,571,102,715.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน

13

8,223,297.19

12,816,340.66

8,223,297.19

12,816,340.66

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

14

-

-

11,864,497.95

11,864,497.95

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

214,237,342.65

224,404,335.27

214,237,342.65

224,404,335.27

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

123,737,355.51

137,970,626.04

122,438,202.46

135,426,887.83

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17

4,929,664.90

3,113,225.06

4,929,664.90

3,113,225.06

6,754,947.72

-

6,457,372.05

-

4,569,276.38

1,516,325.66

2,847,703.82

503,742.42

4,090,795.36

6,377,530.68

4,090,795.36

5,042,057.86

366,542,679.71

386,198,383.37

375,088,876.38

393,171,087.05

5,097,076,333.57

5,014,358,705.38

5,089,641,039.34

4,964,273,802.05

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-7บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
ธันวาคม 2558

1,171,187,516.54
47,494,324.79
106,749,221.13
39,333,192.38
15,287,234.47
-

859,790,136.48
68,971,121.03
92,617,466.42
31,266,666.73
60,848,186.89
3,503,735.22

1,171,187,516.54
47,494,324.79
106,748,150.07
42,655,076.73
14,115,347.61
-

859,790,136.48
68,971,121.03
91,496,897.83
34,684,892.20
58,375,571.73
3,503,735.22

20

829,354.71

1,240,237.37

829,354.71

1,240,237.37

21
6

329,997,870.93
81,000,000.00
23,652,933.38
80,311,350.49
495,942.09
1,896,338,940.91

598,088,181.92
64,000,000.00
30,787,702.50
81,252,790.66
659,993.49
1,893,026,218.71

329,997,870.93
81,000,000.00
23,652,933.38
79,926,764.81
408,941.12
1,898,016,280.69

598,088,181.92
29,000,000.00
30,787,702.50
80,717,339.23
659,993.49
1,857,315,809.00

20
21
22
23
24

840,201.93
647,695,695.01
39,885,275.00
14,843,741.26
32,146,940.00
735,411,853.20
2,631,750,794.11

1,708,746.07
565,830,302.49
34,772,339.00
23,894,486.41
43,605,940.00
669,811,813.97
2,562,838,032.68

840,201.93
647,695,695.01
38,739,960.00
14,843,741.26
28,604,350.00
730,723,948.20
2,628,740,228.89

1,708,746.07
565,830,302.49
33,841,578.00
23,894,486.41
39,554,350.00
664,829,462.97
2,522,145,271.97

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่าบารุงสาธารณูปโภค
ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

18
19
6
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-8บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,245,284,305 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,245,284,305.00

1,245,284,305.00

หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,200,000,000.00

1,200,000,000.00

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,245,283,691 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,245,283,691.00

1,245,283,691.00

หุ้นสามัญ 1,185,985,052 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,185,985,052.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

1,185,985,052.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

68,050,000.00

66,750,000.00

68,050,000.00

66,750,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร

574,461,848.46

621,255,620.70

570,037,119.45

611,863,478.08

องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย

26

2,465,325,539.46
-

2,451,520,672.70
-

2,460,900,810.45
-

2,442,128,530.08
-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,465,325,539.46

2,451,520,672.70

2,460,900,810.45

2,442,128,530.08

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

5,097,076,333.57

5,014,358,705.38

5,089,641,039.34

4,964,273,802.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-9บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
6

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
6
ต้นทุนขาย
ต้นทุนให้เช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
31
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
25
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

1,401,676,540.64
20,550,065.86
13,743,451.69
1,435,970,058.19

2,107,214,556.54
13,556,367.49
16,560,975.40
2,137,331,899.43

1,401,676,540.64
16,613,315.86
16,622,022.05
1,434,911,878.55

2,107,214,556.54
9,296,367.49
17,201,540.71
2,133,712,464.74

945,477,284.16
20,507,334.92
176,137,474.58
171,115,085.18
30,585,074.10
66,624,803.91
1,410,447,056.85
25,523,001.34
4,798,501.62
20,724,499.72

1,408,509,425.31
20,403,755.76
230,325,916.43
181,078,832.10
47,818,291.90
88,819,124.06
1,976,955,345.56
160,376,553.87
35,449,382.50
124,927,171.37

945,666,569.40
16,802,264.03
176,137,474.58
168,422,976.44
30,585,074.10
66,104,384.73
1,403,718,743.28
31,193,135.27
5,507,490.94
25,685,644.33

1,410,620,706.85
15,194,083.04
230,325,916.43
178,037,130.29
47,767,599.90
86,498,358.53
1,968,443,795.04
165,268,669.70
36,031,263.21
129,237,406.49

-

-

-

-

(330,793.80)

-

(324,524.80)

-

20,393,705.92

124,927,171.37

25,361,119.53

129,237,406.49

20,724,499.72
20,724,499.72

124,927,171.37
124,927,171.37

25,685,644.33
25,685,644.33

129,237,406.49
129,237,406.49

20,393,705.92
20,393,705.92

124,927,171.37
124,927,171.37
(ปรับปรุงใหม่)
0.100

25,361,119.53
25,361,119.53

129,237,406.49
129,237,406.49
(ปรับปรุงใหม่)
0.104

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.017

0.021

- 10 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

26
27

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
1,185,985,052.00
-

26
27
27

1,185,985,052.00
59,298,639.00

577,530,000.00
-

66,750,000.00
1,300,000.00
-

1,245,283,691.00

577,530,000.00

68,050,000.00

หมายเหตุ
ยอดต้นปี 2558
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดปลายปี 2558
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
ออกหุ้นปันผล
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดปลายปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารอง
ที่ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
60,250,000.00
546,709,526.59
6,500,000.00
(6,500,000.00)
(43,881,077.26)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

577,530,000.00
-

องค์ประกอบอื่น
ของผู้ถือหุ้น

รวม

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวม

-

2,370,474,578.59
(43,881,077.26)

-

2,370,474,578.59
(43,881,077.26)

124,927,171.37
124,927,171.37
621,255,620.70
(1,300,000.00)
(6,588,839.16)
(59,298,639.00)

-

124,927,171.37
124,927,171.37
2,451,520,672.70
(6,588,839.16)
-

-

124,927,171.37
124,927,171.37
2,451,520,672.70
(6,588,839.16)
-

20,724,499.72
(330,793.80)
20,393,705.92
574,461,848.46

-

20,724,499.72
(330,793.80)
20,393,705.92
2,465,325,539.46

-

20,724,499.72
(330,793.80)
20,393,705.92
2,465,325,539.46

- 11 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

26
27

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว
1,185,985,052.00
-

26
27
27

1,185,985,052.00
59,298,639.00

577,530,000.00
-

66,750,000.00
1,300,000.00
-

129,237,406.49
129,237,406.49
611,863,478.08
(1,300,000.00)
(6,588,839.16)
(59,298,639.00)

-

129,237,406.49
129,237,406.49
2,442,128,530.08
(6,588,839.16)
-

1,245,283,691.00

577,530,000.00

68,050,000.00

25,685,644.33
(324,524.80)
25,361,119.53
570,037,119.45

-

25,685,644.33
(324,524.80)
25,361,119.53
2,460,900,810.45

หมายเหตุ
ยอดต้นปี 2558
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดปลายปี 2558
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
ออกหุ้นปันผล
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดปลายปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารอง
ที่ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
จัดสรร
60,250,000.00
533,007,148.85
6,500,000.00
(6,500,000.00)
(43,881,077.26)

577,530,000.00
-

องค์ประกอบอื่น
ของผู้ถือหุ้น

รวม

-

2,356,772,200.85
(43,881,077.26)

- 12 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
กาไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินค่าบารุงสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินมัดจาค่าซื้อที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

20,724,499.72

124,927,171.37

25,685,644.33

129,237,406.49

26,444,495.40

26,455,259.38

25,197,155.03

25,142,798.51

(3,907.69)
1,427,000.00
(247,632.04)
379,606.95
(3,443,325.06)
2,653,384.25
3,654,159.00
(319,539.22)
66,624,803.91
4,798,501.62

(7,018.80)
(11,764,683.35)
(42,286.02)
1,088,933.99
812,228.39
(8,449,984.06)
2,745,473.67
3,287,228.00
(139,025.00)
(243,243.58)
88,819,124.06
35,449,382.50

(3,907.69)
1,427,000.00
(247,788.04)
(3,402,235.06)
2,653,384.25
3,475,574.00
(3,007,529.21)
66,104,384.73
5,507,490.94

(7,018.80)
(11,764,683.35)
(42,286.02)
1,088,933.99
(8,374,957.14)
2,745,473.67
3,151,161.00
(1,021,851.69)
86,498,358.53
36,031,263.21

122,692,046.84

262,938,560.55

123,389,173.28

262,684,598.40

(178,350,022.97)
118,895,172.76
(9,864,466.38)
1,800,000.00
(5,765,375.90)
951,262.50

(24,663,966.83)
318,587,434.05
(27,695,656.34)
(1,800,000.00)
12,430,980.89
(354,377.27)

(178,350,022.97)
119,084,458.00
(9,864,466.38)
1,800,000.00
(5,731,983.51)
951,262.50

(31,879,532.80)
320,510,170.06
(27,695,656.34)
(1,800,000.00)
9,894,612.79
(354,377.27)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 13 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตั๋วเงินจ่ายการค้า

(21,476,796.24)

(22,805,785.87)

(21,476,796.24)

(22,805,785.87)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17,129,263.77

(26,429,584.36)

18,248,761.30

(25,564,597.55)

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

8,066,525.65

(30,799,539.89)

7,970,184.53

(32,463,601.15)

(43,316,112.78)

(6,698,610.69)

(41,565,755.30)

(6,973,972.71)

(7,134,769.12)

(49,197,882.50)

(7,134,769.12)

(49,197,882.50)

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา

(939,440.17)

7,749,023.54

(788,574.42)

7,712,580.92

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(164,051.40)

(160,667.02)

(251,052.37)

(160,667.02)

2,523,236.56

411,099,928.26

6,280,419.30

401,905,888.96

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ

319,539.22

243,243.58

339,940.16

1,004,742.12

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

786,789.85

2,235,024.61

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(17,859,928.06)

(40,509,145.37)

(17,731,428.41)

(39,378,641.10)

เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบารุงสาธารณูปโภค

(11,704,129.40)

(533,750.00)

(11,704,129.40)

(533,750.00)

เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์

(11,459,000.00)

(28,120,000.00)

(10,950,000.00)

(27,620,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(37,393,491.83)

344,415,301.08

(33,765,198.35)

335,378,239.98

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(37,000,000.00)

(1,000,000.00)

เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,500,000.00

-

4,593,043.47

(3,710,591.68)

4,593,043.47

(3,940,753.55)

(13,138.32)

(6,771,181.72)

(13,138.32)

(6,771,181.72)

1,250,000.00

50,000.00

1,250,000.00

50,000.00

(11,244,944.27)

(6,380,010.02)

(11,242,033.06)

(6,380,010.02)

(2,697,470.00)

(27,820.00)

(2,697,470.00)

(27,820.00)

(8,112,509.12)

(16,839,603.42)

(43,609,597.91)

(18,069,765.29)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 14 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

311,397,380.06

611,983,518.10

311,397,380.06

611,983,518.10

(1,279,426.80)

(593,127.59)

(1,279,426.80)

(593,127.59)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

176,000,000.00

223,000,000.00

176,000,000.00

223,000,000.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ

(159,000,000.00)

(316,000,000.00)

(124,000,000.00)

(311,000,000.00)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว

977,206,563.73

678,293,952.68

977,206,563.73

678,293,952.68

เงินสดจ่ายชาระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

(1,163,431,482.20) (1,319,739,569.60) (1,163,431,482.20) (1,319,739,569.60)
(105,258,064.52)

(142,960,349.23)

(105,258,064.52)

(140,080,625.28)

(6,588,839.16)

(43,881,077.26)

(6,588,839.16)

(43,881,077.26)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

29,046,131.11

(309,896,652.90)

64,046,131.11

(302,016,928.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(16,459,869.84)

17,679,044.76

(13,328,665.15)

15,291,545.74

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

29,700,274.82
13,240,404.98

12,021,230.06
29,700,274.82

24,110,556.17
10,781,891.02

8,819,010.43
24,110,556.17

552,000.00

577,000.00

552,000.00

577,000.00

12,688,404.98
13,240,404.98

29,123,274.82
29,700,274.82

10,229,891.02
10,781,891.02

23,533,556.17
24,110,556.17

จ่ายเงินปันผลจ่าย

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินสดในมื
รวม อและเงินฝากธนาคาร

2) ในปี 2559 และ 2558 บริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนาจานวน 140.42 ล้านบาท และ 158.90 ล้านบาท ตามลาดับ มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนพัฒนาที่ดิน
3) ในปี 2559 บริษัทได้โอนที่ดิน จากบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 9.09 ล้านบาท มาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 15 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภำพจำกบริษัท
จำกั ด มำเป็ น บริษั ท มหำชนจำกั ด ซึ่ง ได้ จดทะเบีย นกั บกรมพั ฒนำธุ รกิ จกำรค้ำแล้ว เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกำยน 2546 และได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) (N.C. Housing
Public Company Limited)
บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรค้ำได้แก่ จัดสรรที่ดินและ
ปลูกบ้ำนสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บ้ำน เป็นต้น
(ค) ชื่อบริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ
51.00
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวมและการดาเนินงาน
2.1 งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริษัท เอ็น .ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซิ่ง จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังต่อไปนี้
อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2559
2558
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด
(เสร็จสิ้นกำรชำระบัญชีในปี 2559)
บริษัท ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จำกัด
(เป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่ำนบริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด)
(เสร็จสิ้นกำรชำระบัญชีในปี 2559)

ลักษณะธุรกิจ

100.00
100.00

100.00
100.00

รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร
บริหำรงำนหมู่บ้ำน

-

40.00

-

40.00

นำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงๆ
ในกิจกำรอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
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2.2 สินทรัพย์และรำยได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมคิดเป็นจำนวนประมำณร้อยละ ดังนี้ :
อัตรำร้อยละของยอดสินทรัพย์
ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม
2559
2558
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด

1.53
0.02

1.63
0.04

อัตรำร้อยละของยอดรำยได้ของ
บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
2559
2558
0.28

0.01
0.20

2.3 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำหรับกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
2.4 รำยกำรบัญชีที่มีสำระสำคัญกับบริษัทย่อยที่รวมในงบกำรเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
2.5 งบกำรเงิ นรวมจัดท ำขึ้ น โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดีย วกั น ส ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกั นหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกัน
2.6 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมนี้แล้ว
2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนรวม และส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
3. หลักเกณฑ์ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้นตำมแบบ
กำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินสำหรับบริษัทมหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยงบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยเกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
4. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2558)

เรื่ อ ง นโยบำยกำรบั ญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
เรื่ อ ง เหตุ ก ำรณ์ ภ ำยหลั ง รอบระยะเวลำ
รำยงำน
เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่อง ภำษีเงินได้
เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เรื่อง สัญญำเช่ำ
เรื่อง รำยได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือ
จำกรัฐบำล
เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อ ง กำรบั ญ ชี แ ละกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
เรื่ อ ง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
เรื่อ ง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้ สินที่ อำจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่องกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สัญญำประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่ง
ทรัพยำกรแร่
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่อง งบกำรเงินรวม
เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจกำรอื่น
เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มี
ควำมเกี่ ย วข้ อ งอย่ ำ งเฉพำะเจำะจงกั บ
กิจกรรมดำเนินงำน
เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่ำ
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้น
ตำมรูปแบบกฎหมำย
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทำนบริกำร
เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริกำรโฆษณำ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
(ปรับปรุง 2558)
กำรรือ้ ถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ
แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
(ปรับปรุง 2558)
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุนแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำร
(ปรับปรุง 2558)
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุง 2558)
อสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุง 2558)
เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2558)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
(ปรับปรุง 2558)
สำหรับเหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
ฝ่ำยบริหำรของบริษัท และบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับปีปัจจุบัน
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5. นโยบายการบัญชีสาคัญ
5.1 กำรรับรู้รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน บ้ำนพร้อมที่ดินและรำยได้จำกกำรขำยอำคำรชุด รับรู้เป็นรำยได้เมื่อ
ได้มีก ำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของให้กับผู้ซื้อแล้ว
เงินค่ำงวดส่วนที่เก็บก่อนกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระสำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของให้กับผู้ซื้อจะบันทึกเป็นค่ำงวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรำยได้
ต้นทุนขำยจะคำนวณตำมต้นทุนทั้งหมดที่ประมำณกำรว่ำจะเกิดขึ้นจริงของโครงกำร อย่ำงไร
ก็ดีต้นทุนขำยจะถูกปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงในกรณีที่ปัจจัยต้นทุนจริงเปลี่ยนไปอย่ำงเป็น
นัยสำคัญ
ในกำรคำนวณหำต้นทุนขำยที่ดิน บ้ำนพร้อมที่ ดินและต้นทุนจำกกำรขำยอำคำรชุด บริษัทได้
ทำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินทั้งหมดตำมเกณฑ์พื้นที่ที่ขำย
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงโดยวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็จ
(Percentage of completion method) เงินค่ำงวดที่เก็บได้เกินกว่ำอัตรำส่วนของงำนที่ทำเสร็จจะบันทึก
เป็นรำยได้รับล่วงหน้ำ ส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกเก็บเงินจะบันทึกเป็นลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรำยได้ค่ำบริ หำรหมู่บ้ำนเมื่อให้บริกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำของ
สัญญำ
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดประกอบด้วยเงินฝำกธนำคำรและเงินสดในมือและเงินทุนในตั๋วสัญญำใช้เงินที่จะครบ
กำหนดภำยใน 3 เดือนข้ำงหน้ำ โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกที่ติดภำระค้ำประกัน
5.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมจำนวนหนี้ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บจำกลูกหนี้
ไม่ได้ทั้งนี้โดยกำรประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับกำรวิเครำะห์ฐำนะ
ปัจจุบันของลูกหนี้
5.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ ำ คงเหลือ ได้แก่ อสั งหำริมทรัพ ย์ เพื่ อ ขำยแสดงในรำคำทุนหรื อ มูล ค่ำสุท ธิจะได้รั บ
แล้วแต่ มู ล ค่ ำ ใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุน ในกำรได้ม ำซึ่ง ที่ดิน ค่ำพั ฒ นำที่ดิ น ค่ ำ
ก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกู้ยืม และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงกำร
วัสดุก่อสร้ำงคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิที่ได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ เป็นกำรประมำณรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยประมำณ
กำรต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ำยไปเพื่อให้ขำยสินค้ำได้

- 21 -

5.5 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน และที่ดินรอกำรพัฒนำ
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน แสดงในรำคำทุน รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนในกำรได้มำซึ่งที่ดิน
ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกู้ยืมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงกำร
ที่ดินรอกำรพัฒนำเป็นที่ดินที่บริษัท และบริษัทย่อยมีควำมตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อประโยชน์ใน
อนำคต รำคำทุนประกอบด้วย ค่ำที่ดินและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มำซึ่งที่ดิน รวมทั้งต้นทุน
กำรกู้ยืมที่เกิดในระหว่ำงกำรพัฒนำที่ดิน เฉพำะในขณะที่มีกำรพัฒนำที่ดินนั้น
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินและที่ดินรอกำรพัฒนำ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของโครงกำร (ถ้ำมี) ไว้ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ
5.6 ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพย์หรือพัฒนำโครงกำรที่ต้องใช้
ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์
จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือเมื่อกำรก่อสร้ำงเสร็จสิ้นหรือ
หยุดชะงักลงจนกว่ำจะมีกำรดำเนินกำรพัฒนำต่อไป ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่น ๆ ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
งวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น ๆ
ส ำหรั บ เงิ น กู้ ที่ กู้ ม ำโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพำะเพื่ อ พั ฒ นำโครงกำร ดอกเบี้ ย จ่ ำ ยดั ง กล่ ำ ว
ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่จ่ำยจริงหักด้วยรำยได้จำกกำรนำเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วครำว ส่วนเงินที่กู้มำ
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะคำนวณโดยกำรคูณรำยจ่ ำยของโครงกำรนั้นด้วยอัตรำกำรตั้งขึ้น
เป็นทุน อัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนกำรกู้ยืมในระหว่ำงปีที่ไม่
รวมต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินที่กู้มำโดยเฉพำะ
5.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบกำรเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท ร่วม หมำยถึงกิ จกำรที่บริษั ทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญแต่ไ ม่ถึงกั บควบคุมซึ่ง
โดยทั่วไป แล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงใน
งบกำรเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ(ถ้ำมี)
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เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกเป็นกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อ
หลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของงวด ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้คำนวณโดยใช้อัตรำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำก
มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมที่
เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยถูกแสดงแยกบรรทัดไว้ในงบกำรเงินรวม ส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดจำก
กำรได้มำซึ่ง บริษัท ร่วมจะรวมไว้ใ นบั ญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูก ทดสอบกำรด้อยค่ำ
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำสะสม ในแต่ละปีบริษัทจะมีกำรทดสอบค่ำควำมนิยมว่ำเกิดกำรด้อยค่ำหรือไม่ โดยคำนวณมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำร
โดยผู้บริหำร และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรโอนกลับรำยกำร
ต้นทุนของกำรได้มำของเงินลงทุนที่ต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อย ผลต่ำงจะถูกพิจำรณำเป็นค่ำควำมนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ทันที
5.8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รำคำทุนประกอบด้วยต้นทุนในกำรได้มำซึ่งที่ดิน ค่ำพัฒนำ
ที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ต้นทุนกำรกู้ยืมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทแสดงด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประเภทอำคำรพักอำศัยให้เช่ำคำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดังนี้
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
30 ปี
ระบบสำธำรณูปโภค
10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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5.9 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำคำทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มำรวมถึงต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดหำ
สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในกำรรื้อถอน
ขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำร (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำร
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอำคำร
20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 ปี
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
5 ปี
เครื่องใช้สำนักงำน
5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ทุกปี
บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนประกอบของรำยกำรสินทรัพย์แต่ละส่วน
แยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสินทรัพย์นั้น
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
บริษัทและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์
รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหรือตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจำกัด แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัด
จำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ำยและบันทึกในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจำกวันที่
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้
ค่ำลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 - 10 ปี
5.11 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ) แสดงใน
รำคำทุน
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5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์
อื่นทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทและบริษัท
ย่อยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลด
ก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและ
ควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองกำร
ประเมินมูล ค่ำ ที่ระมั ดระวังที่สุดซึ่งเหมำะสมกั บสินทรัพ ย์ และสำมำรถสะท้อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้น
ผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
เพิ่มขึ้นในภำยหลังและจะกลับรำยกำรได้ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หรือค่ำตัดจำหน่ำย
5.13 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม
โดยบริษัทไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท
ที่ทำหน้ำที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจกำรที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
และมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทตลอดทั้ง
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร
บริษัทคำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย
5.14 ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภำระ
หนี้สินเกิดขึ้นจำกภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์จำกอดีตและมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้สิน
ดังกล่ำว โดยภำระหนี้สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.15 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำทรัพย์สิ นที่ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในควำมเป็นเจ้ำของในทรัพย์สิน
ให้กับบริษัท และบริษัทมีควำมตั้งใจที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของ
สัญญำเช่ำ ถูกบันทึกเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันเริ่มต้นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้ พร้อมกับภำระผูกพัน
สำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตโดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงวดปีปัจจุบันตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
5.16 เครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุร กรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดง
ฐำนะกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ
เครื่องมื อทำงกำรเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้ วย เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
กำรค้ำรวมตั๋วเงินรับ-จ่ำย เงินกู้ยืม ซึ่งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับแต่ละรำยกำรได้เปิดเผยแยกไว้
ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.17 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปี
ที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระ
ได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ ในก ำไรหรือขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
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5.18 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกำไรต่อหุ้ นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร
สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกและเรียกชำระ
แล้วในระหว่ำงปี
5.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรในอัตรำภำษีเงินได้ 20% ของกำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษีและหักออก
ด้วยรำยกำรที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
นอกจำกนี้บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้โดยใช้เกณฑ์กำรรับรู้รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำย ให้เป็นไปตำมประมวลรัษฎำกรกำหนดและตำมคำสั่งกรมสรรพำกร เรื่องกำรคำนวณกำไร
และเงินได้สุทธิสำหรับกิจกำรขำยอสังหำริม ทรัพย์ซึ่งจะแตกต่ำงไปจำกหลักกำรบัญชีที่เลือกปฏิบัติ
ในบำงกรณีได้แก่กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และต้นทุนขำย ดอกเบี้ยจ่ำย และค่ำ
เสื่อมรำคำสำหรับกลุ่มทรัพย์สินประเภทค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
บริษัทย่อยอีก 1 แห่ง บันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำย คำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่งประมวลรัษ ฎำกรในอัตรำภำษี ที่ก ำหนดโดยคำนวณจำกกำไรสุทธิก่อนภำษี เงินได้หลังจำก
ปรับปรุงบวกกลับด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณภำษี อัตรำภำษีเงิน
ได้เป็นดังนี้
อัตรำภำษี
2559
2558
กำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได้ (บำท)
1 - 300,000
ยกเว้น
ยกเว้น
300,001 - 3,000,000
ยกเว้น
10%
มำกกว่ำ 3,000,000
ยกเว้น
10%
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกับฐำนภำษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือจะจ่ำยชำระหนี้สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อัตรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตั ดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิจกำรมีสิท ธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี หน่วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน
5.20 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในประเทศไทย ฝ่ำยบริหำร
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย สินทรัพย์และ
หนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้
5.20.1 ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนและรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน
บริษัทและบริษัทย่อยประมำณกำรต้นทุนงำนปลูกสร้ำงของแต่ละโครงกำรและรับจ้ำง
ปลูกสร้ำงบ้ำน จำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำวัสดุ
ก่อสร้ำงที่ต้องใช้ในโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุ้ย ต้นทุนกำรกู้ยืม
และต้นทุนงำนสำธำรณูปโภคที่ต้องใช้ในงำนโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนจนเสร็จ ประกอบกับ
กำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
บริษัทและบริษัทย่อยจะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
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5.20.2 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง
บริษัทย่อยรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำนให้แก่ลูกค้ำภำยในโครงกำรของบริษัทโดยอ้ำงอิงกับ
ขั้นควำมสำเร็จของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำตำมอัตรำร้อยละที่วิศวกรกำหนดทั้งนี้ ไม่รวม
ต้นทุนที่ดิน เมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ขัน้ ควำมสำเร็จของงำนก่อสร้ำงถูกกำหนดโดยพิจำรณำจำกกำรสำรวจและประมำณกำรโดย
วิศวกรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมสำเร็จของงำน
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกวิศวกร
5.20.3 ประมำณกำรผลขำดทุนสำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำนและรับจ้ำงปลูกสร้ำงบ้ำน
ในกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลย
พินิจและข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ นจำกกำร
รับประกันผลงำนและกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกงำนปลูกสร้ำงบ้ำนตำมสัญญำ โดย
อำศัยกำรประเมินสถำนะของโครงกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงและ
ข้อมูลสถิติในอดีต เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำง
กันอำจมีผลต่อจำนวนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำรปลูกสร้ำงบ้ำน
5.20.4 ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินและที่ดินรอกำรพัฒนำ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อม
คุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำสินค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อนำมำเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หัวข้อ
ต้นทุนขำยและบริกำรในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินและที่ดินรอกำรพัฒนำ
บริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำกำรลดลงของมูลค่ำต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน และที่ดินรอ
กำรพั ฒ นำ เมื่ อพบว่ำ โครงกำรมี มูล ค่ำยุ ติธ รรมลดลงอย่ ำ งเป็ นสำระส ำคัญ ฝ่ ำ ยบริ หำร
พิจำรณำปรับลดมูลค่ำของต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน และที่ดินรอกำรพัฒนำเท่ำกับมูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนสุทธิ
5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้ำน
บริษัทประมำณกำรเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้ำน โดยใช้อัตรำตำมที่ก ฎหมำย
กำหนดและใช้มูลค่ำประมำณกำรของงำนสำธำรณูปโภคเป็นฐำนในกำรคำนวณ โดยบันทึก
รับรู้หนี้สินตำมสัดส่วนพื้นที่ที่มีกำรโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
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5.20.6 สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอี ยดของสัญญำเพื่อ
พิจำรณำว่ำบริษัทได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำว
แล้วหรือไม่
5.20.7 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรไม่สำมำรถรับชำระหนี้คืนจำกลูกหนี้
แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประวัติก ำรจ่ำยชำระหนี้ อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและฐำนะกำรเงินที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น
5.20.8 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ำยบริหำรใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็นระยะเวลำนำน
กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่
นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
5.20.9 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้อง
ทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่ อกำรลงทุ น และต้องทบทวนอำยุ ก ำรให้ประโยชน์และมูล ค่ำคงเหลือใหม่หำกมีก ำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพ ย์เพื่ อกำร
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.20.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริห ำรจำเป็นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำร และอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอำยุก ำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ ใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
เกิดขึ้น

- 30 -

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.20.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึ กและวัดมูล ค่ำของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ณ วันที่ไ ด้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
ได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือก
อัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.20.12 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษั ทและบริษั ทย่ อยจะรับรู้สินทรัพย์ ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำง
ชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ใน
กำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรว่ำควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เป็ นจำนวนเท่ ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี ที่คำดว่ำจะเกิ ดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ
5.20.13 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำ
คิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน เป็นต้น
5.20.14 ภำระหนี้สินจำกกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมำณกำรมูลค่ำจ่ำยซื้อที่ดินโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ โดย
ฝ่ำยบริหำรได้ประมำณกำรจำกมูลค่ำจ่ำยซื้อที่ดินจำกลูกค้ำเดิมของโครงกำรในอดีต
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6. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรำยกำรบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจำกรำยกำรกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริษัทเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกัน
โดยกำรมีผู้ถือหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวซึ่งเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไว้ในงบกำรเงินตำมมูลฐำนที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
ประเทศที่จัดตั้ง/
ชื่อกิจการ

สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทใหญ่

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย

บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนำ จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมแนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท นำชัยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท ธัญญะ คำร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สถำพรวัฒนำขนส่ง

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท

บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จำกัด

ไทย

เป็นญำติกรรมกำร

คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม

ไทย

เป็นกรรมกำร

คุณรังสรรค์ นันทกำวงศ์

ไทย

เป็นกรรมกำร

นำงพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม

ไทย

เป็นญำติกรรมกำร

บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

บริษัท ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นผ่ำนบริษัท เอ็นชัวร์
โฮม จำกัด ร้อยละ 40
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รำยกำรบัญชีที่มีสำระสำคัญระหว่ำงบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
นโยบำยกำหนดรำคำ
รำยกำรในระหว่ำงปี
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำสำนักงำน
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำยได้อื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบ้ำน
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ค่ำบริหำรโครงกำร
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
รำยได้จำกกำรขำย
คุณอรอุษำ ตันฑเทอดธรรม
คุณรังสรรค์ นันทกำวงศ์
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำสำนักงำน
บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

2559

2558

อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

-

-

156,273.93

30,027.39

-

-

2,697,616.44

757,095.00

อัตรำ 5,000 บำทต่อเดือน

-

-

60,000.00

60,000.00

อัตรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน

-

-

16,822.44

16,822.44

รำคำตำมที่ตกลงร่วมกัน

-

-

-

ขั้นต่ำ 20,000 บำท / โครงกำร

-

-

28,845,792.97

2,657,400.00

2,985,000.00

รำคำตลำด
รำคำตลำด

4,004,046.00
-

4,694,697.00

4,004,046.00
-

4,694,697.00

อัตรำ 10,000 บำท ต่อเดือน และ
อัตรำ 20,000 บำท ต่อเดือน

360,000.00

360,000.00

360,000.00

360,000.00

61,286,031.58

62,537,694.98

61,286,031.58

62,537,694.98

35,930,086.42
12,337.10

51,319,138.20
285,461.63

35,930,086.42
12,337.10

44,493,820.24
181,374.63

495,000.00
165,000.00

660,000.00
-

495,000.00
165,000.00

660,000.00
-

158,190.11

784,274.80

158,190.11

784,274.80

5,400.00

6,000.00

5,400.00

6,000.00

2,099,616.44

14,818,613.55

1,608,897.26

12,527,280.82

ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบ้ำน
บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จำกัด
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
ค่ำซื้อวัสดุก่อสร้ำง
บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
รำคำตลำด
บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด
รำคำตลำด
ค่ำเช่ำที่ดิน
นำงพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม
เดือนละ 55,000 บำท
บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนำ จำกัด
เดือนละ 55,000 บำท
ค่ำสมำชิกกอล์ฟ
บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำตลำด
ค่ำเช่ำรถกอล์ฟ
บริษัท ธัญญะ คำร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
รำคำตลำด
ดอกเบี้ยจ่ำย
คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิ่มระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิ่มระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เจ้ำหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์
เดคคอร์เรชั่น จำกัด
- บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จำกัด
- หจก. สถำพรวัฒนำขนส่ง
- บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จำกัด
- บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนำ จำกัด
- คุณสมเชำว์ ตัณฑเทอดธรรม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร
- คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
ยอดเพิ่มระหว่ำงปี
ยอดลดลงระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
คุณสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

-

-

-

20,500,000.00
35,000,000.00
(1,500,000.00)
54,000,000.00

20,500,000.00
20,500,000.00

-

-

-

1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
57,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
21,500,000.00

- - - -

- -

2,994,726.03
2,994,726.03

30,027.39
297,109.59
327,136.98

-

-

3,321,884.35

3,430,069.30

5,117.81
5,816,207.55
29,860,074.00
47,424.40
165,000.00
3,439,368.62
39,333,192.38

15,034.57
8,690,342.18
3,500.00
22,523,442.98
34,347.00
31,266,666.73

5,117.81
5,816,207.55
29,860,074.00
47,424.40
165,000.00
3,439,368.62
42,655,076.73

14,130.42
8,679,402.50
3,500.00
22,523,442.98
34,347.00
34,684,892.20

64,000,000.00
176,000,000.00
(159,000,000.00)
81,000,000.00

157,000,000.00
223,000,000.00
(316,000,000.00)
64,000,000.00

29,000,000.00
176,000,000.00
(124,000,000.00)
81,000,000.00

117,000,000.00
223,000,000.00
(311,000,000.00)
29,000,000.00

1,533,595.89

2,799,856.26

471,815.07

2,228,794.52
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกำรให้กู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญำใช้เงิน โดยเรียกเก็บ
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และ 5.75 ต่อปี ครบกำหนดจ่ำยชำระเมื่อทวงถำม
เงินกู้ยืมกรรมกำรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัท และจ่ำยชำระเงินกู้ยืม
ของบริษัท
เงินกู้ยืมกรรมกำร เป็นกำรกู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญำใช้เงิน โดยเสียอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
และกำหนดจ่ำยชำระเมื่อทวงถำม
ภำระค้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ำประกัน
เพื่อค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่
เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้
ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่
กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้จัดกำรอำวุโส
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
บำท
งบกำรเงินรวม
ผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2559

2558

29,475,781.10
1,109,293.00
30,585,074.10

46,912,705.90
905,586.00
47,818,291.90

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

29,475,781.10
1,109,293.00
30,585,074.10

46,868,290.90
899,309.00
47,767,599.90

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ 3 เดือน
รวม

2559
552,000.00
5,722,303.23
6,730,656.38
235,445.37
13,240,404.98

2558
577,000.00
20,583,595.43
8,306,554.03
233,125.36
29,700,274.82

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
552,000.00
577,000.00
5,244,080.28
16,765,028.03
4,985,810.74
6,768,528.14
10,781,891.02
24,110,556.17

เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้นได้รับดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
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8. เงินลงทุนชั่วคราว
บัญชีประกอบด้วย

เงินฝำกประจำ 12 เดือน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
- กองทุนเปิดไทยพำณิชย์สะสมทรัพย์
ตรำสำรหนี้
รวม

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
2559
2558
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
125,291.12
125,291.12
125,707.88
125,707.88

498,517.00
623,808.12

570,797.61
696,088.73

498,517.00
624,224.88

566,473.16
692,181.04

9. สินค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย

รำคำทุนบ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
626,595,491.53
448,245,468.56
(3,720,998.99)
(3,720,998.99)
622,874,492.54
444,524,469.57

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดสิ้นปี

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
3,720,998.99
15,485,682.34
2,923,507.19
(14,688,190.54)
3,720,998.99
3,720,998.99
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รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงในระหว่ำงปี 2558 เกิดจำกกำรขำยสินค้ำคงเหลือทั้งจำนวน
บริษัทมีข้อผูกพันตำมสัญญำจะซื้อจะขำยที่เซ็นต์สัญญำแล้ว ดังนี้

บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จที่เซ็นต์สัญญำ
จะซื้อจะขำยแล้ว
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ
ยกไปที่ยังไม่ได้ทำสัญญำจะซื้อจะขำย

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
หน่วย
ล้ำนบำท
หน่วย
ล้ำนบำท
433
626.60
263
448.25
(63)

(77.94)

(91)

(100.61)

370

548.66

172

347.64

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สินค้ำคงเหลือของบริษัทบำงส่วนจำนวน 81.56 ล้ำนบำท และ
87.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ได้นำไปค้ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21
10. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
10.1 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

ที่ดินและค่ำพัฒนำที่ดิน
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค
บ้ำนระหว่ำงปลูกสร้ำง
ดอกเบี้ยคิดเข้ำต้นทุน
รวม
หัก โอนไปสินค้ำสำเร็จรูป
โอนไปต้นทุนขำย
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2559
2558
3,410,550,976.98 3,080,002,115.16 3,410,550,976.98 3,080,002,115.16
1,020,672,985.59
922,608,912.89 1,020,672,985.59
922,608,912.89
4,938,171,325.92 4,801,398,498.46 4,938,171,325.92 4,801,587,783.70
426,546,056.13
365,515,082.21
426,546,056.13
365,515,082.21
9,795,941,344.62 9,169,524,608.72 9,795,941,344.62 9,169,713,893.96
(626,595,491.53) (448,245,468.56) (626,595,491.53) (448,245,468.56)
(6,560,798,247.77) (6,181,383,746.45) (6,560,798,247.77) (6,181,383,746.45)
2,608,547,605.32 2,539,895,393.71 2,608,547,605.32 2,540,084,678.95

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินในโครงกำรของบริษัท
ส่วนใหญ่ได้นำไปค้ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง
จำนวนเงินประมำณ 38.04 ล้ำนบำท และ 52.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน กำร
พัฒนำที่ดิน โดยมีอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนสำหรับกำรคำนวณดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 5.16 และร้อยละ
6.19 ตำมลำดับ
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10.2 เงินมัดจำค่ำซื้อที่ดิน
เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินกับบุคคลธรรมดำเป็นจำนวน
18 ล้ำนบำท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ ในวันที่ 25 มีนำคม 2559 บริษัทได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้อที่ดิน
แล้วเป็นจำนวน 1.80 ล้ำนบำท โดยแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชีเงินมัดจำค่ำซื้อที่ดิน
ในปี 2559 บริษัทได้จ่ำยเงินส่วนที่เหลือ และได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้วจึง โอนเงินมัดจำค่ำซื้อ
ที่ดินไปบัญชีที่ดิน
10.3 ภำระจำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่ต้นปี
21
21
จำนวนโครงกำรที่เปิดใหม่
3
1
จำนวนโครงกำรที่ปิดแล้ว
(1)
(1)
จำนวนโครงกำรที่โอนไปที่ดินรอพัฒนำ
(1)
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยู่สิ้นปี
22
21
มูลค่ำขำยรวมของโครงกำรที่เปิดดำเนินกำรอยู่ (ล้ำนบำท)
12,415.14
12,823.33
มูลค่ำซื้อขำยที่ได้ทำสัญญำแล้วทั้งสิ้น (ล้ำนบำท)
8,861.65
9,344.96
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร
ที่เปิดดำเนินกำรอยู่
71.38
72.87
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องทำกำรพัฒนำโครงกำรในส่วน
ของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงสำหรับโครงกำรที่ดำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 39.27 ล้ำนบำท และ 128.40
ล้ำนบำท ตำมลำดับ

11. ที่ดินรอการพัฒนา
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำ
บวก - เพิ่มในระหว่ำงปี
หัก - โอนออกเป็นต้นทุนพัฒนำที่ดิน
ยอดคงเหลือ

2559
1,595,394,339.33
9,864,466.38
(140,419,773.00)
1,464,839,032.71

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2559
2558
1,722,044,750.08 1,521,986,780.33 1,653,188,781.08
32,247,246.34
9,864,466.38
27,695,656.34
(158,897,657.09) (140,419,773.00) (158,897,657.09)
1,595,394,339.33 1,391,431,473.71 1,521,986,780.33

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นำที่ดินรอกำรพัฒนำบำงส่วนจำนวนเงิน 1,382.33 ล้ำน
บำท และ 1,489.72 ล้ำนบำท ตำมลำดับไปค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
ลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้อง
เงินให้กู้ยืมพนักงำน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำตำมสัญญำ
ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2559
3,961,539.12
695,740.64
180,000.00
336,593.58
4,816,383.00
8,319,514.25
1,724,402.00
2,339,412.99
22,373,585.58
(2,037,556.00)
20,336,029.58

2558
3,841,247.64
1,257,587.24
180,000.00
323,606.74
41,670.00
8,475,524.11
297,402.00
2,347,181.81
16,764,219.54
(610,556.00)
16,153,663.54

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
3,897,709.50
3,814,729.11
695,740.64
1,257,587.24
180,000.00
180,000.00
290,454.02
275,018.71
4,816,383.00
41,670.00
8,319,514.25
8,475,524.11
2,994,726.03
327,136.98
1,724,402.00
297,402.00
2,339,238.20
2,345,536.79
25,258,167.64
17,014,604.94
(2,037,556.00)
(610,556.00)
23,220,611.64
16,404,048.94

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดสิ้นปี

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
610,556.00
610,556.00
1,427,000.00
2,037,556.00
610,556.00

13. เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2559 และ 2558 บริ ษั ทมี เงิ นฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิ น 8,223,297.19 บำท และ
12,816,340.66 บำท ตำมลำดับ ได้นำไปวำงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ำบำรุงรักษำสำธำรณูปโภค และบริกำร
สำธำรณะส่วนกลำง ค้ำประกันกำรขอกู้เงินของลูกค้ำ และค้ำประกันกำรใช้น้ำมัน ตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 33
เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมที่ธนำคำรกำหนด
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ทุนชำระแล้ว (บำท)
2559

2558

2,000,000.00

2,000,000.00

ถือหุ้นร้อยละ
2559

2558

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีรำคำทุน

จำนวนเงิน (บำท)

จำนวนเงิน (บำท)

2559

2558

2559

2558

บริษัทร่วม
บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด

40

40

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ

-

30,487.13

-

240,000.00

-

(30,487.13)

-

(240,000.00)

-

-

-

-

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จำกัด

10,000,000.00

10,000,000.00

100

100

19,442,092.94

23,477,151.79

11,864,497.95

11,864,497.95

1,000,000.00

1,000,000.00

100

100

(3,145,738.16)

(2,142,061.20)

-

-

16,296,354.78

21,335,090.59

11,864,497.95

11,864,497.95

-

-

-

-

16,296,354.78

21,335,090.59

11,864,497.95

11,864,497.95

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้นท์ จำกัด

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ

ในเดือนตุลำคม 2555 บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท และบริษัท ทีพีเคเอส
เรียลเอสเตท จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่ำนบริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำกัด ได้เลิกกิจกำร และได้ทำกำรจด
ทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์ แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2555 และในระหว่ำงปี 2555 บริษั ท
ได้รับคืนเงินลงทุนจำนวน 160,000 บำท และอยู่ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
ในปี 2559 บริษัทร่วมทั้งสองบริษัทดังกล่ำวได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วจึงตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
รวม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน-สุทธิ

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำระหว่ำงก่อสร้ำง
ระบบสำธำรณูปโภคระหว่ำงก่อสร้ำง
เครื่องตกแต่งและติดตั้งระหว่ำงติดตั้ง
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำรพักอำศัยให้เช่ำ
ระบบสำธำรณูปโภค
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
รวม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน-สุทธิ

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
จำนวนที่
จำนวนที่
จำนวนที่รับโอน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

45,360,472.19
152,629,634.13
26,022,173.24
10,531,822.00
234,544,101.56

13,138.32
13,138.32

-

-

45,360,472.19
152,629,634.13
26,022,173.24
10,544,960.32
234,557,239.88

(5,431,184.53)
(2,602,217.28)
(2,106,364.48)
(10,139,766.29)
224,404,335.27

(4,418,318.42)
(3,645,618.94)
(2,116,193.58)
(10,180,130.94)

-

-

(9,849,502.95)
(6,247,836.22)
(4,222,558.06)
(20,319,897.23)
214,237,342.65

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
จำนวนที่
จำนวนที่
จำนวนที่รับโอน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

45,360,472.19
147,991,884.71
25,500,060.78
8,920,502.16
227,772,919.84

4,637,749.42
522,112.46
1,611,319.84
6,771,181.72

-

147,991,884.71
25,500,060.78
8,920,502.16
(147,991,884.71)
(25,500,060.78)
(8,920,502.16)
-

45,360,472.19
152,629,634.13
26,022,173.24
10,531,822.00
234,544,101.56

227,772,919.84

(5,431,184.53)
(2,602,217.28)
(2,106,364.48)
(10,139,766.29)

-

-

(5,431,184.53)
(2,602,217.28)
(2,106,364.48)
(10,139,766.29)
224,404,335.27

อสัง หำริม ทรัพย์ เพื่ อกำรลงทุนของบริษั ทเป็นอำคำรพั กอำศัยให้เช่ำที่ตั้งอยู่ใ นกรุงเทพมหำนคร
บริษัทแสดงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุน ทั้งนี้ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง (ไม่รวมเครื่อง
ตกแต่งและติดตั้ง) มีมูลค่ำยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยใช้วิธี
ต้นทุน (Cost Approach) เป็นจำนวนเงิน 209.86 ล้ำนบำท ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวเป็นข้อมูลในระดับ 3 (ดู
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 35.6)
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทมีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์ จำนวน
เงิน 16,614,277.20 บำท และ 9,296,367.49 บำท ตำมลำดับ และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนและต้นทุน
ทำงกำรเงิน จำนวนเงิน 24,386,772.23 บำท และ 23,487,152.29 บำท ตำมลำดับ ที่ได้รับรู้ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทได้นำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจำนวนไปค้ำ
ประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน-ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน - ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สุทธิ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบกำรเงินรวม (บำท)
จำนวน
จำนวนที่รับโอน
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
10,214,367.72
31,301,979.30

5,344,047.92
210,790.16
1,192,698.68

(1,514,057.78)
(18,351,726.98)

(9,092,512.54)
5,400.00
-

660,000.00
58,370,962.35
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
12,018,286.51
8,916,500.10
14,142,951.00

2,503,800.00
26,100,189.93
24,392,733.15
2,400,332.00
341,300,042.52

1,041,117.51
3,456,290.00
11,244,944.27

(14,285,609.24)
(4,788,707.52)
(38,940,101.52)

2,394,932.00
(2,400,332.00)
(9,092,512.54)

2,503,800.00
12,855,698.20
25,455,247.63
304,512,372.73

(10,203,301.02)
(74,020,726.20)
(43,923,603.27)
(4,589,807.16)
(7,172,152.95)
(24,288,158.54)

(5,387,140.14)
(401,521.14)
(1,576,818.12)
(2,668,281.71)

1,510,527.74
18,559,739.26

(905.43)
-

(10,203,301.02)
(79,407,866.34)
(43,923,603.27)
(4,991,328.30)
(7,239,348.76)
(8,396,700.99)

(20,515,430.79)
(15,077,268.70)
(850,033.86)
(200,640,482.49)
140,659,560.03

(461,449.60)
(2,446,484.37)
(2,158,863.66)
(282,778.56)
(15,383,337.30)

14,352,300.05
3,515,169.51
37,937,736.56

(1,131,906.99)
1,132,812.42
-

(461,449.60)
(8,609,615.11)
(14,852,869.84)
(178,086,083.23)
126,426,289.50

(2,688,933.99)
137,970,626.04

-

-

-

(2,688,933.99)
123,737,355.51

- 42 ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน-ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สุทธิ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น

งบกำรเงินรวม (บำท)
จำนวน
จำนวนที่รับโอน
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
10,127,490.17
30,348,465.84

86,877.55
985,934.46

(32,421.00)

-

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
10,214,367.72
31,301,979.30

24,691,178.32
21,434,196.75
2,400,332.00
333,388,303.50

2,503,800.00
1,409,011.61
3,898,186.40
8,883,810.02

(939,650.00)
(972,071.00)

-

2,503,800.00
26,100,189.93
24,392,733.15
2,400,332.00
341,300,042.52

(10,203,301.02)
(68,721,723.35)
(43,923,603.27)
(4,256,095.23)
(5,509,652.70)
(21,386,171.98)
(17,829,892.80)
(14,414,289.40)
(1,164.99)
(186,245,894.74)
147,142,408.76

(5,299,002.85)
(333,711.93)
(1,662,500.25)
(2,926,697.58)
(2,685,537.99)
(1,602,625.30)
(848,868.87)
(15,358,944.77)

24,711.02
939,646.00
964,357.02

-

(10,203,301.02)
(74,020,726.20)
(43,923,603.27)
(4,589,807.16)
(7,172,152.95)
(24,288,158.54)
(20,515,430.79)
(15,077,268.70)
(850,033.86)
(200,640,482.49)
140,659,560.03

(1,600,000.00)
145,542,408.76

(1,088,933.99)

-

(2,688,933.99)
137,970,626.04

-
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รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน-ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน-ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สุทธิ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
จำนวนที่
จำนวน
จำนวนที่รับโอน
เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
3,843,516.78
29,162,970.46

5,344,047.92
210,790.16
1,189,787.47

(1,514,057.78)
(17,005,836.79)

(9,092,512.54)
5,400.00
-

660,000.00
58,370,962.35
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
12,018,286.51
2,545,649.16
13,346,921.14

2,503,800.00
25,935,297.41
22,881,434.23
2,400,332.00
331,113,991.30

1,041,117.51
3,456,290.00
11,242,033.06

(14,285,609.24)
(4,766,820.60)
(37,572,324.41)

2,394,932.00
(2,400,332.00)
(9,092,512.54)

2,503,800.00
12,690,805.68
23,965,835.63
295,691,187.41

(10,203,301.02)
(74,020,726.20)
(43,923,603.27)
(4,589,807.16)
(3,146,394.94)
(22,241,608.18)

(5,387,140.14)
(401,521.14)
(443,115.23)
(2,616,297.62)

1,510,527.74
17,214,001.07

(905.43)
-

(10,203,301.02)
(79,407,866.34)
(43,923,603.27)
(4,991,328.30)
(2,079,887.86)
(7,643,904.73)

(20,357,253.52)
(13,665,441.33)
(850,033.86)
(192,998,169.48)
138,115,821.82

(461,449.60)
(2,443,605.87)
(2,100,088.77)
(282,778.56)
(14,135,996.93)

14,352,300.05
3,493,286.59
36,570,115.45

(1,131,906.99)
1,132,812.42
-

(2,688,933.99)
135,426,887.83

-

-

-

(461,449.60)
(8,448,559.34)
(13,404,150.50)
(170,564,050.96)
125,127,136.45
(2,688,933.99)
122,438,202.46

- 44 ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57
รำคำทุน
ที่ดิน - สำนักงำน
- สโมสร
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องใช้สำนักงำน-ภำยใต้สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร - สำนักงำน
- สโมสร
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
สุทธิ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
- อำคำรสโมสร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
จำนวนที่
จำนวน
จำนวนที่รับโอน
เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
3,756,639.23
28,209,457.00

86,877.55
985,934.46

(32,421.00)

-

660,000.00
67,463,474.89
10,203,302.00
115,462,002.70
43,923,622.24
6,674,238.59
3,843,516.78
29,162,970.46

24,526,285.80
19,922,897.83
2,400,332.00
323,202,252.28

2,503,800.00
1,409,011.61
3,898,186.40
8,883,810.02

(939,650.00)
(972,071.00)

-

2,503,800.00
25,935,297.41
22,881,434.23
2,400,332.00
331,113,991.30

(10,203,301.02)
(68,721,723.35)
(43,923,603.27)
(4,256,095.23)
(2,651,146.67)
(19,421,552.00)
(17,674,594.04)
(12,575,224.55)
(488,802.47)
(179,916,042.60)
143,286,209.68

(5,299,002.85)
(333,711.93)
(495,248.27)
(2,844,767.20)
(2,682,659.48)
(1,542,225.30)
(848,868.87)
(14,046,483.90)

24,711.02
939,646.00
964,357.02

-

(10,203,301.02)
(74,020,726.20)
(43,923,603.27)
(4,589,807.16)
(3,146,394.94)
(22,241,608.18)
(20,357,253.52)
(13,177,803.85)
(1,337,671.34)
(192,998,169.48)
138,115,821.82

(1,600,000.00)
141,686,209.68

(1,088,933.99)

-

-

(2,688,933.99)
135,426,887.83

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ที่ดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจำนวน 100.52 ล้ำนบำท
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวนเงิน 49.53 ล้ำนบำท และ 53.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ นำไปจดจำนองค้ำประกัน
เงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิชย์หนึ่งแห่งวงเงิน 25 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 18
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สินทรัพย์ที่ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้ว แต่ยังใช้งำนอยู่มีรำคำทุน ดังนี้
บำท
รำยกำรสินทรัพย์

งบกำรเงินรวม

อำคำร - สำนักงำน
อำคำร - สโมสร(สนำมเทนนิส)
บ้ำนตัวอย่ำงและสำนักงำนขำย
เครื่องจักร และอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงำน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

10,203,302.00
2,536,794.06
12,932,000.00
2,261,246.21
2,593,736.55
1,435,789.74
6,913,437.30

10,203,302.00
2,536,794.06
41,698,978.17
1,972,338.20
17,141,116.01
17,471,399.09
5,914,834.82

10,203,302.00
2,536,794.06
12,932,000.00
1,534,328.72
1,932,077.15
1,285,289.74
5,713,025.30

10,203,302.00
2,536,794.06
41,698,978.17
1,317,420.71
15,336,822.90
17,320,899.09
4,705,535.90

38,876,305.86

96,938,762.35

36,136,816.97

93,119,752.83

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น / รับโอน

จำนวนที่
ลดลง / โอนออก

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่ำงติดตั้ง

7,700,341.25
-

396,970.00
2,300,500.00

(450,812.40)
-

7,646,498.85
2,300,500.00

รวม
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

7,700,341.25
(4,587,116.19)

2,697,470.00
(881,027.16)

(450,812.40)
450,809.40

9,946,998.85
(5,017,333.95)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

3,113,225.06

4,929,664.90
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

7,672,521.25
(3,630,567.87)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4,041,953.38

จำนวนที่
เพิ่มขึ้น / รับโอน
27,820.00
(956,548.32)

จำนวนที่
ลดลง / โอนออก
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
7,700,341.25
(4,587,116.19)
3,113,225.06
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บัญชีนี้ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม
วงเงิน (ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ธันวำคม 2558

อัตรำดอกเบี้ย

บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
42,757,516.54
56,360,136.48
1,128,430,000.00 803,430,000.00
1,171,187,516.54 859,790,136.48
วันครบกำหนด

วงเงินเบิกเกินบัญชี
บริษัทใหญ่
- แห่งที่ 1

25.00

25.00

อัตรำ MOR ต่อปี

เมื่อทวงถำม

- แห่งที่ 2

20.00

20.00

อัตรำ MOR ลบร้อยละ 1 ต่อปี

เมื่อทวงถำม

- แห่งที่ 3

15.00

15.00

อัตรำ MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

เมื่อทวงถำม

- แห่งที่ 4

5.00

5.00

อัตรำ MOR

1 ปี (ทบทวน
วงเงินทุกปี)

รวมวงเงิน

65.00

65.00

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทใหญ่
- แห่งที่ 1

35.00

35.00

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี

6 มกรำคม 2560

- แห่งที่ 2

10.43

10.43

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

3 กุมภำพันธ์ 2560

- แห่งที่ 3

25.00

-

MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี

1 มีนำคม 2560

- แห่งที่ 4

120.00

120.00

MLR - 0.25%

26 พฤษภำคม 2560

- แห่งที่ 5

138.00

38.00

MOR ลบร้อยละ 1.625 ต่อปี และ
อัตรำ MLR ต่อปี

5 มกรำคม 2560 ถึง
6 มีนำคม 2560

- แห่งที่ 6

800.00

600.00

อัตรำร้อยละ 5.35 และอัตรำ
ร้อยละ 5.25 ต่อปี

1 มีนำคม 2560 ถึง
24 พฤษภำคม 2560

1,128.43
1,193.43

803.43
868.43

รวมวงเงิน

ภำระค้ำประกัน

- จดจำนองที่ดินและอำคำรสโมสร
บำงส่วนของบริษัท
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
บนที่ดินโครงกำร
- ค้ำประกันโดยที่ดินของญำติ
กรรมกำร
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
บนที่ดินโครงกำร

- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ของกรรมกำรบำงท่ำน
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
บนที่ดินของบริษัท
- ค้ำประกันโดยที่ดินของญำติ
กรรมกำร
- จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร
- ตั๋วแลกเงินจำนวน 50 ล้ำนบำท
สลักหลังชื่อกรรมกำรบำงท่ำน

ภำยใต้สัญญำเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรบริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
ที่กำหนดไว้นี้
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นอกจำกนี้บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกู้กำหนดในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) ไม่จำหน่ำย
จ่ำยโอน ให้เช่ำ จำนำ จำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพั นที่มีผลทำให้บุคคลอื่ นมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของผู้กู้ (3) กำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่ำไม่
กระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ของผู้กู้ (5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำร
ยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
บัญชีนี้ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

2559
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่นๆ
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

101,700,010.13
3,412,496.29
1,531,638.71
105,076.00
106,749,221.13

2559

79,682,759.14
5,592,299.36
5,756,226.57
1,586,181.35
92,617,466.42

2558

101,700,010.13
3,412,496.29
1,530,567.65
105,076.00
106,748,150.07

79,682,759.14
5,592,299.36
5,309,553.32
912,286.01
91,496,897.83

20. ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดังนี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระหลัง
จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินสำมปี
รวม

เงินต้น
829,354.71

2559
ดอกเบี้ยรอตัด
71,622.14

ยอดชำระ
900,976.85

840,201.93
1,669,556.64

71,872.02
143,494.16

912,073.95
1,813,050.80

เงินต้น
1,240,237.37

2558
ดอกเบี้ยรอตัด
124,396.03

ยอดชำระ
1,364,633.40

1,708,746.07
2,948,983.44

104,304.72
228,700.75

1,813,050.79
3,177,684.19

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสัญญำเช่ำกำรเงินเครื่องใช้สำนักงำนหนึ่งสัญญำ กับบริษัทลิสซิ่ง
ในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็นเงิน 2,503,800.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 งวด
จ่ำยชำระงวดเดือนละ 70,560.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีสัญญำเช่ำ ซื้อยำนพำหนะจำนวนสองสัญญำ และสัญญำเช่ำ
กำรเงินเครื่องใช้สำนักงำน กับบริษัทลิสซิ่งในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็นเงิน 4,718,550.00 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ระยะเวลำผ่อนชำระ 36 งวด จ่ำยชำระงวดเดือนละ 91,095.00 - 110,056.00 บำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่
กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค้ำประกันโดยกรรมกำรของบริษัท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บัญชีนี้ประกอบด้วย

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ
แห่งที่ 1
แห่งที่ 2
แห่งที่ 3
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ

403,562,341.50
450,131,224.44
124,000,000.00
977,693,565.94
(329,997,870.93)
647,695,695.01

689,181,186.15
474,737,298.26
1,163,918,484.41
(598,088,181.92)
565,830,302.49

บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวมีรำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
รำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
ยอดคงเหลือยกมำต้นปี
1,163,918,484.41
1,805,364,101.33
บวก : กู้เพิ่มระหว่ำงปี
977,206,563.73
678,293,952.68
หัก : จ่ำยคืนเงินกู้
(1,163,431,482.20)
(1,319,739,569.60)
ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี
977,693,565.94
1,163,918,484.41
วงเงิน (ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ธันวำคม 2558
เงินกู้ยืมระยะยำว
บริษัทใหญ่
แห่งที่ 1
- วงเงินที่ 1
- วงเงินที่ 2
- วงเงินที่ 3
- วงเงินที่ 4
- วงเงินที่ 5
- วงเงินที่ 6
- วงเงินที่ 7
- วงเงินที่ 8
- วงเงินที่ 9
- วงเงินที่ 10

139.47
212.00
212.64
217.00
264.00
380.75
1,425.86

139.47
247.00
368.00
238.95
232.14
46.10
267.00
264.00
50.00
1,852.66

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 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 ต่อปี
อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

ภำระค้ำประกัน

จดจำนองที่ดินบำงส่วนพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้ำงบนที่ดินของโครงกำร

- วงเงินที่ 9
- วงเงินที่ 10

- 49 วงเงิน (ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2559 ธันวำคม 2558
แห่งที่ 2
- วงเงินที่ 1
- วงเงินที่ 2
- วงเงินที่ 3
- วงเงินที่ 4
- วงเงินที่ 5
- วงเงินที่ 6
- วงเงินที่ 7
แห่งที่ 3
- วงเงินที่ 1

65.00
80.00
229.34
257.86
347.42
279.39
1,259.01
379.00

3,063.87

65.00
80.00
229.34
257.86
347.42
89.21
1,068.83
-

อัตรำดอกเบี้ย

ภำระค้ำประกัน

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

จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งที่
มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย
หน้ำบนที่ดินของโครงกำรและ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและ
ที่ดินของญำติกรรมกำร

อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี

จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งที่
มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย
หน้ำบนที่ดินของโครงกำร

2,921.49

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวนเงิน 441.37 ล้ำนบำท
และ 148.22 ล้ำนบำท
ธนำคำรในประเทศแห่งที่ 1
วงเงินที่ 1
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม
2558 บริษัทได้ทำหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นวันที่ 30 มีนำคม 2559
ต่อมำเมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 บริษัทได้ทำหนังสือขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นวันที่
31 มีนำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 2
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 7 พฤษภำคม 2556 และ 13 กันยำยน 2556)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 3
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำ
ครั้งแรก (วันที่ 9 สิงหำคม 2556, 16 กันยำยน 2556 และ 17 กรกฎำคม 2557)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว
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วงเงินที่ 4
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 9 ตุลำคม 2556, 31 ตุลำคม 2556 และ 8 พฤศจิกำยน 2556)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 5
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 2 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 9 ตุลำคม 2556) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 6
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้งแรก (วันที่
12 พฤศจิกำยน 2556) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทได้ทำหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืน
เงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นวันที่ 11 สิงหำคม 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ทำหนังสือขอขยำย
ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 7
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 3 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้ง
แรก (วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 8
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้งแรก
(วันที่ 23 ธันวำคม 2557) ต่อมำเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ทำหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรจ่ำย
ชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 23 ธันวำคม 2559 ต่อมำเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2559 บริษัทได้ทำหนังสือขอ
ขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยชำระคืนเงิน กู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 23 ธันวำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้
ประมำณกำรยอดเงินกู้ยืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกู้ในส่วนนี้
วงเงินที่ 9
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้งแรก
(วันที่ 22 ธันวำคม 2557) และให้ชำระเป็นรำยงวด 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 4 งวด โดยเริ่มงวดแรกภำยในเดือน
ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จ่ำยคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 10
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 4 ปี นับจำกวันที่มีกำรเบิกเงินกู้ตำมสัญญำครั้งแรก
(วันที่ 5 กันยำยน 2559) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้ประมำณกำรยอดเงินกู้ยืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่ง
ปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกู้ในส่วนนี้
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ธนำคำรในประเทศแห่งที่ 2
วงเงินที่ 1
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 72 เดือน เริ่มชำระงวดแรก ภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 9 เมษำยน 2556) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สิน
ดังกล่ำวไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีแล้ว
วงเงินที่ 2
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 96 เดือน เริ่มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 15 พฤษภำคม 2557) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สิน
บำงส่วนไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีแล้ว
วงเงินที่ 3
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 72 เดือน เริ่มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 20 พฤษภำคม 2556) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สิน
บำงส่วนไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีแล้ว
วงเงินที่ 4
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 60 เดือน เริ่มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำก
วันที่ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 19 พฤษภำคม 2557) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภท
หนี้สินดังกล่ำวไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีแล้ว
วงเงินที่ 5
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 48 เดือน เริ่มชำระงวดแรกภำยใน 1 เดือนนับจำก
วันที่ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 23 ธันวำคม 2557) ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว เมื่อ
วันที่ 7 สิงหำคม 2558 ได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินฉบับใหม่โดยจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนทั้งหมดภำยใน
66 เดือนนับจำกวันทำสัญญำ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินบำงส่วนไว้ภำยใต้
บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีแล้ว
วงเงินที่ 6
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 36 เดือน นับแต่วันที่ทำสัญญำ (17 กรกฎำคม 2558)
และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนแล้ว
วงเงินที่ 7
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยใน 48 เดือน เริ่มชำระงวดแรก ณ วันสิ้นเดือนๆที่สำม
นับจำกเดือนที่ลงนำมในสัญญำ (วันที่ 24 มีนำคม 2559) และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้จัด
ประเภทหนี้สินบำงส่วนไว้ภำยใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปีแล้ว
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ธนำคำรในประเทศแห่งที่ 3
วงเงินที่ 1
บริษัทจะต้องจ่ำยชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2562 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้
ประมำณกำรยอดเงินกู้ยืมที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำยในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินสำหรับเงินกู้ในส่วนนี้
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขอื่นๆ
นอกจำกนี้บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกู้กำหนดในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) ไม่จำหน่ำย
จ่ำยโอน ให้เช่ำ จำนำ จำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพันที่มีผลทำให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้
กู้ (3) กำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ของผู้กู้ (5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภำวะผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2558

2559

2558

34,772,339.00

30,602,380.00

33,841,578.00

29,698,093.00

4,701,011.00

4,308,984.00

4,492,726.00

4,143,485.00

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่จ่ำยจริง

-

-

-

-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนโอนออก

-

(139,025.00)

-

-

411,925.00

-

405,656.00

-

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนยกมำ
ต้นทุนบริกำร และดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี

39,885,275.00

34,772,339.00

38,739,960.00

33,841,578.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
รับรู้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวม
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย
รวม
รวม

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

3,654,159.00
1,046,852.00
4,701,011.00

3,287,228.00
1,021,756.00
4,308,984.00

3,475,574.00
1,017,152.00
4,492,726.00

3,151,161.00
992,324.00
4,143,485.00

142,950.00
1,131,998.00
1,269,918.00
1,109,293.00
1,046,852.00
4,701,011.00

105,753.00
1,097,626.00
1,178,261.00
905,588.00
1,021,756.00
4,308,984.00

1,131,998.00
1,234,283.00
1,109,293.00
1,017,152.00
4,492,726.00

1,097,626.00
1,154,224.00
899,311.00
992,324.00
4,143,485.00

411,925.00
411,925.00
5,112,936.00

4,308,984.00

405,656.00
405,656.00
4,898,382.00

4,143,485.00

ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
ร้อยละ
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ (ตำมตำรำงมรณะปี 2551)
อัตรำทุพพลภำพ

2559
2.97 - 3.17
6.00
0 - 39
100.00
5 ของอัตรำมรณะ

2558
3.65 - 4.58
5.00 - 6.00
0 - 43
100.00
5 ของอัตรำมรณะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
2.97
3.65
6.00
6.00
0 - 24
0 - 23
100.00
100.00
5 ของอัตรำมรณะ 5 ของอัตรำมรณะ
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูก พันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน

(3.42)
4.33
(3.73)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

4.08
(3.81)
1.2

(3.41)
4.18
(3.60)

ลดลงร้อยละ 1

3.94
(3.68)
1.15

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนที่ครบอำยุเกษียณในอีกหนึ่งปี
ข้ำงหน้ำจำนวนเงิน 697,580 บำท
23. ประมาณการหนี้สินค่าบารุงสาธารณูปโภค
บัญชีนี้ประกอบด้วย

ยกยอดมำต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
หัก จ่ำยชำระในระหว่ำงปี
คงเหลือ ณ สิ้นปี

บำท
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
23,894,486.41
21,682,762.74
2,653,384.25
2,745,473.67
(11,704,129.40)
(533,750.00)
14,843,741.26
23,894,486.41

24. ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซื้อจะขำยที่ดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่งตำม
สัญญำจะซื้อจะขำยลงวันที่ 16 ธันวำคม 2547 และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซื้อ จะขำยที่ดินใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่งตำมสัญญำจะซื้อจะขำยลงวันที่ 3 มีนำคม 2557โดยตำมสัญญำ
จะซื้อจะขำยที่ดินกำหนดให้บริษัทต้องจ่ำยค่ำที่ดินรวมถึงภำระหนี้สินที่มีต่อลูกค้ำเดิมของโครงกำร
ภำระหนี้สินจำกกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ประกอบด้วย
บำท

ยอดยกมำ
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี
หัก ลดลงจำกกำรจ่ำยชำระและโอนกลับในระหว่ำงปี
ภำระหนี้สินจำกกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

งบกำรเงินรวม
2559
2558
43,605,940.00
67,174,350.00
4,551,590.00
(11,459,000.00) (28,120,000.00)
32,146,940.00
43,605,940.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
39,554,350.00
67,174,350.00
(10,950,00.00) (27,620,000.00)
28,604,350.00
39,554,350.00
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25. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

2558

2559

2558

11,539,927.05
(6,970,650.67)

12,132,999.68
(10,616,674.02)

11,539,927.05
(8,692,223.23)

12,132,999.68
(11,629,257.26)

4,569,276.38

1,516,325.66

2,847,703.82

503,742.42

25.1 กำรเปลี่ย นแปลงของสินทรัพ ย์ ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
ค่ำเผื่อผลขำดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุงสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน

ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

-

285,400.00

285,400.00

48,000.00
537,786.80
6,768,315.60
4,778,897.28

(48,000.00)
898,545.20
(1,810,149.03)

81,131.20
-

537,786.80
7,747,992.00
2,968,748.25

12,132,999.68

(674,203.83)

81,131.20
-

11,539,927.05

(13,591.23)
(10,603,082.79)

(864.89)
3,646,888.24

-

(14,456.12)
(6,956,194.55)

รวม

(10,616,674.02)

3,646,023.35

--

(6,970,650.67)

สุทธิ

1,516,325.66

2,971,819.52

81,131.20

4,569,276.38
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ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุงสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

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

217,786.80
800,892.00
442,344.73
1,461,023.53

--

48,000.00
537,786.80
6,768,315.60
4,778,897.28
12,132,999.68

(12,187.47)
(10,799,637.02)
(10,811,824.49)
(139,848.34)

(1,403.76)
196,554.23
195,150.47
1,656,174.00

--

(13,591.23)
(10,603,082.79)
(10,616,674.02)
1,516,325.66

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุงสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

48,000.00
537,786.80
6,768,315.60
4,778,897.28
12,132,999.68

285,400.00
(48,000.00)
898,545.20
(1,810,149.03)
(674,203.83)

81,131.20
81,131.20
-

285,400.00
537,786.80
7,747,992.00
2,968,748.25
11,539,927.05

(13,591.23)
(11,615,666.03)
(11,629,257.26)
503,742.42

(864.89)
2,937,898.92
2,937,034.03
2,262,830.20

-81,131.20

(14,456.12)
(8,677,767.11)
(8,692,223.23)
2,847,703.82
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ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-อำคำรสโมสร
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินค่ำบำรุงสำธำรณูปโภค
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ
รวม
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

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

217,786.80
828,697.00
442,344.73
1,488,828.53

--

48,000.00
537,786.80
6,768,315.60
4,778,897.28
12,132,999.68

(12,187.47)
(11,202,534.55)
(11,214,722.02)
(570,550.87)

(1,403.76)
(413,131.48)
(414,535.24)
1,074,293.29

--

(13,591.23)
(11,615,666.03)
(11,629,257.26)
503,742.42

25.2 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
25.2.1 ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
2558
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร
รวม
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

7,770,321.14

37,105,556.50

7,770,321.14

(2,971,819.52)
4,798,501.62

(1,656,174.00)
35,449,382.50

(2,262,830.20) (1,074,293.29)
5,507,490.94 36,031,263.21

(81,131.20)

-

(81,131.20)

37,105,556.50

-
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25.2.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี

2559

2558

2559

2558

25,523,001.34

160,376,553.87

31,193,135.27

165,268,669.70

24%

15-20%

20%

20%

6,238,627.05

32,075,209.37

6,238,627.05

33,053,733.94

อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหัก
ในกำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรือกำไรที่ไม่ต้อง
นำมำคำนวณกำไรทำงภำษี

900,700.45

3,907,923.13

1,609,689.77

3,511,279.27

(2,340,825.88)

(533,750.00)

(2,340,825.88)

(533,750.00)

รวมรำยกำรกระทบยอด

(1,440,125.43)

3,374,173.13

(731,136.11)

2,977,529.27

4,798,501.62

35,449,382.50

5,507,490.94

36,031,263.21

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

25.2.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2559

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี

2558

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

(บำท)

(%)

(บำท)

(%)

25,523,001.34

160,376,553.87

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้

6,238,627.05

24.44

32,075,209.37

20.00

รำยกำรกระทบยอด

(1,440,125.43)

(5.64)

3,374,173.13

2.10

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

4,798,501.62

18.80

35,449,382.50

22.10

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย

2558

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

จำนวนภำษี

อัตรำภำษี

(บำท)

(%)

(บำท)

(%)

31,193,135.27

165,268,669.70

6,238,627.05

20.00

33,053,733.94

20.00

(731,136.11)

(2.34)

2,977,529.27

1.80

5,507,490.94

17.66

36,031,263.21

21.80
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขำดทุนทำงภำษียกมำไม่เกิน 5 ปี เป็น
จำนวนเงิน 1.64 ล้ำนบำท และ 3.34 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
ตัดบั ญชี จำกผลขำดทุ นทำงภำษี ดัง กล่ำว เนื่อ งจำกบริษั ทย่ อยดังกล่ ำวไม่มีนโยบำยที่จะใช้ผลขำดทุ น
ดังกล่ำวในกำรคำนวณภำษีประจำปี
26. สารองตามกฎหมาย
ตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองอย่ำง
น้อยร้อยละ 5 ของกำไรประจำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองดังกล่ำว จะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้จะนำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
ในปี 2559 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย 1.30 ล้ำนบำท ของกำไรประจำปี ทั้งนี้เป็นไป
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย 6.50 ล้ำนบำท ของกำไรประจำปี ทั้งนี้เป็นไป
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
27. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุ ม สำมัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อ วันที่ 21 เมษำยน 2559 ที่ ประชุมมีม ติ
ดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุมัติจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัต รำ 20 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรำกำร
จ่ำยปันผลหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจำนวนเงินรวม 59.29 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมี
เศษหุ้นที่ไม่สำมำรถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยหุ้นปันผลใน
อัตรำหุ้นละ 0.05 บำท และจ่ำยหุ้นปันผลแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2559
2. มีมติอนุมัติจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำ 0.00555555555180808 บำทต่อหุ้น จำนวนเงินรวม
6.59 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2559
3. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,200,000,000 บำท เป็นจำนวน 1,185,985,052 บำท แบ่ง
ออกเป็ น หุ้ น สำมั ญ จ ำนวน 1,185,985,052 หุ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 1 บำท โดยบริ ษั ท ได้
ดำเนินกำรจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559
4. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1,185,985,052 บำท เป็นจำนวน 1,245,284,305 บำท โดย
หุ้นสำมัญที่เพิ่ม จำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นจำนวน 59,299,253
บำท รวมเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,245,284,305 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้
ดำเนินกำรจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2559
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติให้
บริษัทจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.037 บำท เป็นจำนวนเงิน
รวม 43.88 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
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28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำง
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.07 : 1 และ 1.05 : 1 ตำมลำดับ และบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.07 : 1
และ 1.03 : 1 ตำมลำดับ
29. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนสำหรับพนักงำนประจำทั้งหมดของ
บริษัทและบริษัทย่อยตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงำนและบริษัทจ่ำยสมทบเข้ำเงินกองทุนตำมโครงกำรนี้ในอัตรำร้อยละของเงินเดือนของพนักงำน
แต่ละคน พนักงำนจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตำมระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตำมระยะเวลำ
กำรทำงำน บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหำรกองทุนตำมข้อกำหนดใน
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
และ 2558 เป็นจำนวนเงิน 4,015,051.85 บำท และ 3,269,847.72 บำท ตำมลำดับ
เฉพำะกิจกำรจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
เป็นจำนวนเงิน 3,807,915.58 บำท และ 3,059,961.26 บำท ตำมลำดับ
30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนำที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรเปลี่ยนแปลงในที่ดินรอพัฒนำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่ำดอกเบี้ยจ่ำยคิดเข้ำต้นทุนโครงกำรระหว่ำงปี
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภคและค่ำงำนก่อสร้ำงระหว่ำงปี
ค่ำซื้อที่ดิน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

2559
(178,350,022.97)
(68,652,211.61)
130,555,306.62
38,035,098.83
234,647,614.92
245,710,500.00
122,858,501.97
26,444,495.40

2558
(36,428,650.18)
107,376,599.98
126,650,410.75
52,313,176.98
166,393,476.41
43,300,000.00
152,541,582.78
26,455,259.38

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
(178,350,022.97)
(43,644,216.15)
(68,462,926.37)
109,299,335.99
130,555,306.62
131,202,000.75
38,035,098.83
52,313,176.98
234,647,614.92
168,316,212.42
245,710,500.00
43,300,000.00
115,988,803.13
142,432,518.14
25,197,155.03
25,142,798.51
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31. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2559
ดอกเบี้ยจ่ำย
สถำบันกำรเงิน
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงิน
ดอกเบี้ยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
หัก ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน
สุทธิ

2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

100,181,431.70 123,382,752.28 100,181,431.70
2,099,616.44
14,818,614.35
1,608,897.26
1,046,852.00
1,021,756.00
1,017,152.00
1,246,796.00
1,854,810.00
1,246,796.00
85,206.60
54,368.41
85,206.60
104,659,902.74 141,132,301.04 104,139,483.56
(38,035,098.83) (52,313,176.98) (38,035,098.83)
66,624,803.91
88,819,124.06
66,104,384.73

123,382,752.28
12,527,280.82
992,324.00
1,854,810.00
54,368.41
138,811,535.51
(52,313,176.98)
86,498,358.53

32. กาไรต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่ำงงวดหลังจำกได้ปรับจำนวนหุ้นสำมัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของกำรจ่ำยหุ้นปันผล และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของงวดก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือ
เสมือนว่ำกำรจ่ำยหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
งบกำรเงินรวม
2559
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญ
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

(บำท)
20,724,499.72
(หุ้น)
1,245,283,691
(บำทต่อหุ้น)
0.017

2558
(ปรับปรุงใหม่)
124,927,171.37
1,245,283,691
0.100

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)
25,685,644.33
1,245,283,691
0.021

129,237,406.49
1,245,283,691
0.104

33. ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผู้มี
อำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย์ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง
และกิ จ กำรบริ ห ำรหมู่ บ้ ำ น โดยมี ส่ ว นงำนทำงภู มิศ ำสตร์ ห ลัก ในประเทศไทย บริษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และกำไรของแต่ละส่วนงำน และประเมิน
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยได้และกำไรและสินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
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กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ส่วนงำนแนวรำบ
ส่วนงำนแนวสูง
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

ธุรกิจอำคำรพักอำศัย
ให้เช่ำ

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 (บำท)
กิจกำรรับเหมำ
กิจกำรบริหำร
รวม
ก่อสร้ำง
หมู่บ้ำน

1,006,005,808.60
10,217,429.05
1,016,223,237.65

395,670,732.04
6,403,631.66
402,074,363.70

16,613,315.86
961.34
16,614,277.20

4,508.79
4,508.79

685,562,742.46
130,922,721.12
106,672,776.81
21,660,746.90
51,116,960.94
995,935,948.23
20,287,289.42

260,103,826.94
45,214,753.46
60,275,465.94
8,570,194.72
9,231,781.76
383,396,022.82
18,678,340.88

16,802,264.03
1,474,733.69
354,132.48
5,755,642.03
24,386,772.23
(7,772,495.03)

1,678,184.38
3,188,335.62
4,866,520.00
(4,862,011.21)

6,594,150.00
47,633.66
6,641,783.66

1,401,676,540.64
23,207,465.86
16,674,164.50
1,441,558,171.00

945,666,569.40
3,705,070.89
20,507,334.92
176,137,474.58
3,748,146.80
173,849,307.62
30,585,074.10
185,973.93
69,478,694.28
7,639,191.62 1,416,224,454.90
(997,407.96)
25,333,716.10

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
DR.
CR.

งบกำรเงินรวม

(2,657,400.00)
(2,930,712.81)

-

1,401,676,540.64
20,550,065.86
13,743,451.69
1,435,970,058.19

-

(189,285.24)
(2,734,222.44)
(2,853,890.37)

945,477,284.16
20,507,334.92
176,137,474.58
171,115,085.18
30,585,074.10
66,624,803.91
1,410,447,056.85
25,523,001.34
4,798,501.62
20,724,499.72
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กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ส่วนงำนแนวรำบ
ส่วนงำนแนวสูง

ธุรกิจอำคำรพักอำศัย
ให้เช่ำ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 (บำท)
กิจกำรรับเหมำ
กิจกำรบริหำร
รวม
ก่อสร้ำง
หมู่บ้ำน

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่
เข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ใน
ภำยหลังเข้ำไปไว้ในกำไรหรือขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สินค้ำคงเหลือ
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
DR.
CR.

งบกำรเงินรวม

(330,793.80)
20,393,705.92

204,474,434.48
2,246,727,915.21
118,607,393.06

418,400,058.06
361,819,690.11
3,114,907.60

214,237,342.65
715,901.80

1,271,668.64

27,484.41

622,874,492.54
2,608,547,605.32
214,237,342.65
123,737,355.51

622,874,492.54
2,608,547,605.32
214,237,342.65
123,737,355.51
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กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ส่วนงำนแนวรำบ
ส่วนงำนแนวสูง
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนก่อสร้ำง
ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
สินค้ำคงเหลือ
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

ธุรกิจอำคำรพักอำศัย
ให้เช่ำ

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 (บำท)
กิจกำรรับเหมำ
กิจกำรบริหำร
รวม
ก่อสร้ำง
หมู่บ้ำน

1,722,852,590.00
13,326,413.10
1,736,179,003.10

384,361,966.54
3,875,127.61
388,237,094.15

9,296,367.49
9,296,367.49

28,845,792.97
206,851.30
29,052,644.27

7,245,000.00
16,528.22
7,261,528.22

1,143,785,748.60
180,060,822.72
163,474,124.21
47,767,599.90
75,725,974.79
1,610,814,270.22
125,364,732.88

266,834,958.25
50,265,093.71
12,424,152.47
4,618,168.10
334,142,372.53
54,094,721.62

15,194,083.04
2,138,853.61
6,154,215.64
23,487,152.29
(14,190,784.80)

28,657,247.44
2,239,591.13
3,048,428.53
33,945,267.10
(4,892,622.83)

1,410,620,706.85
28,657,247.44
5,209,672.72
20,403,755.76
230,325,916.43
3,863,933.12
184,140,654.54
50,692.00
47,818,291.90
59,459.39
89,606,246.45
9,183,757.23 2,011,572,819.37
(1,922,229.01) 158,453,817.86

287,755,278.65
1,893,788,635.16
127,340,568.74

156,769,190.92
646,296,043.79
7,092,261.95

224,404,335.27
994,057.14

2,484,269.46

59,468.75

2,107,214,556.54
28,845,792.97
16,541,367.49
17,424,920.23
2,170,026,637.23

444,524,469.57
2,540,084,678.95
224,404,335.27
137,970,626.04

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
DR.
CR.

งบกำรเงินรวม

(28,845,792.97)
(2,985,000.00)
(863,944.83)

-

2,107,214,556.54
13,556,367.49
16,560,975.40
2,137,331,899.43

-

(2,111,281.54)
(28,657,247.44)
(3,061,822.44)
(787,122.39)

1,408,509,425.31
20,403,755.76
230,325,916.43
181,078,832.10
47,818,291.90
88,819,124.06
1,976,955,345.56
160,376,553.87
35,449,382.50
124,927,171.37

-

(189,285.24)

444,524,469.57
2,539,895,393.71
224,404,335.27
137,970,626.04

- 65 34. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 บริษัทได้ทำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร สำนักงำนขำย ที่ดิน และบริกำรจัดทำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
เพื่อดำเนินกิจกำรของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดังกล่ำว
ดังนี้
จ่ำยชำระภำยใน
ล้ำนบำท
1 ปี
2.67
2 ถึง 3 ปี
1.42
34.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสำมแห่งออกหนังสือ
ค้ำประกันต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดังนี้
ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
- ค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ และอื่นๆ
14.21
13.81
- ค้ำประกันค่ำบำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง
175.39
175.39
34.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้ค้ำประกันกำรขอกู้ยืมเงินของลูกค้ำต่อสถำบันกำรเงินเป็นจำนวน
เงิน 0.65 ล้ำนบำท และค้ำประกันกำรใช้น้ำมัน เป็นจำนวนเงิน 0.22 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 13)
35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีกำรที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 5
35.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หนี้สินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุมภำยในองค์กำรโดยทั่วไป
และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทำงกำรเงินใด ๆ สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำรวมตั๋วเงินรับ -จ่ำย เงินกู้ยืมต่ำง ๆ
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

- 66 35.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบัน
กำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
อัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษัทและ
บริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดังนี้

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตั๋วเงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ระยะสั้นจำกกรรมกำร

บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย

6,730,656.38
-

235,445.37
125,291.12
8,223,297.19

6,274,303.23
570,797.61
-

13,240,404.98
696,088.73
8,223,297.19

42,757,516.54
977,693,565.94
-

1,128,430,000.00
1,669,556.64
81,000,000.00

47,494,324.79
106,749,221.13
-

1,171,187,516.54
47,494,324.79
106,749,221.13
1,669,556.64
977,693,565.94
81,000,000.00

บำท
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตั๋วเงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร

รวม

รวม

8,306,554.03
-

233,125.36
125,707.88
12,816,340.66

21,160,595.43
566,473.16
-

29,700,274.82
692,181.04
12,816,340.66

259,790,136.48
1,163,918,484.41
-

600,000,000.00
2,948,983.44
64,000,000.00

68,971,121.03
92,617,466.42
-

859,790,136.48
68,971,121.03
92,617,466.42
2,948,983.44
1,163,918,484.41
64,000,000.00

- 67 บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยปรับ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตั๋วเงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร

4,985,810.74
-

125,291.12
57,000,000.00
8,223,297.19

5,796,080.28
570,797.61
-

10,781,891.02
696,088.73
57,000,000.00
8,223,297.19

42,757,516.54
977,693,565.94
-

1,128,430,000.00
1,669,556.64
81,000,000.00

47,494,324.79
106,748,150.07
-

1,171,187,516.54
47,494,324.79
106,748,150.07
1,669,556.64
977,693,565.94
81,000,000.00

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ยปรับ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ำประกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
ตั๋วเงินจ่ำยกำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร

รวม

รวม

6,768,528.14
-

125,707.88
21,500,000.00
12,816,340.66

17,342,028.03
566,473.16
-

24,110,556.17
692,181.04
21,500,000.00
12,816,340.66

259,790,136.48
1,163,918,484.41
-

600,000,000.00
2,948,983.44
29,000,000.00

68,971,121.03
91,496,897.83
-

859,790,136.48
68,971,121.03
91,496,897.83
2,948,983.44
1,163,918,484.41
29,000,000.00

- 68 35.4 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทไม่มีลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ
และบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ท ำสัญ ญำเพื่ อ ป้อ งกั น ควำมเสี่ย งที่อ ำจจะเกิ ด ขึ้ นจำกอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิน ตรำ
ต่ำงประเทศ
35.5 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดับของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเชื่อระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีควำมจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวน
ของกระแสเงินสด
35.6 มูลค่ำยุติธรรม
บริษ ัท ใช้วิธีร ำคำตลำดในกำรวัด และเปิดเผยมูล ค่ำ ยุติธ รรมของสินทรัพ ย์และหนี้ส ินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือต้อง
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุ ติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำตลำด)
สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วครำว
- กองทุนเปิด
รวม

-

498,517.00
498,517.00

ในระหว่ำงงวดปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

-

498,517.00
498,517.00

- 69 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม (เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม) แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
มูลค่ำตำมบัญชี
(บำท)
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

207,914,940.39

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม (บำท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-

-

รวม

209,860,000.00 209,860,000.00

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณโดยใช้วิธีคิดจำกต้นทุน (Cost Approach) ใน
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน โดยที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบกับรำคำตลำด ส่วนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงใช้วิธีคิดจำก
ต้นทุนทดแทน
36. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้
มำตรฐำนกำรบั ญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีและกำรตีค วำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2560 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภำษีเงินได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รำยได้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

- 70 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำก
รัฐบำล
เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำร
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำไรต่อหุ้น
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
เรื่อง กำรประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจ
เกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่
มีปัญหำ
เรื่อง กำรบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุน
เรื่อง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
สำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญำประกันภัย

- 71 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
และกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เรื่อง กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกร
แร่
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน
เรื่อง งบกำรเงินรวม
เรื่อง กำรร่วมกำรงำน
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจกำรอื่น
เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
เรือ่ ง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล-กรณีที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงำน
เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่ำ
เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพ
ทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำม
รูปแบบกฎหมำย
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำน
บริกำร
เรื่อง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำร
โฆษณำ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำก
กำรรื้อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน
เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่
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(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อ
ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพ
แวดล้อม
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน
(ปรับปรุง 2559)
กำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องกำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้อรุนแรง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและ
(ปรับปรุง 2559)
กำรด้อยค่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำร
(ปรับปรุง 2559)
ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุง 2559)
อสังหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุง 2559)
เจ้ำของ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุง 2559)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต
(ปรับปรุง 2559)
สำหรับเหมืองผิวดิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2559)
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้ำงต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบัติ
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560

