บริษัท เค. ซี. พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั เค.ซี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ ที่ อยู่ตามที่ จดทะเบี ยนของ
บริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 270 ถนนรามคําแหง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ นในนโยบายการ
บัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เค.ซี .พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งคื อบริ ษทั โมเดิ ร์น สตรี ท จํากัด (ซึ่ ง
ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯ
ถือหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 1 ล้านบาท
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้เริ่ มกิจการค้า
ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษ ทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ทํา ขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่ สํา คัญเช่ นเดี ยวกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงิ นเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามวิธีราคาทุน

3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่างปี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุ น้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ที่ อาจ
เกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุ รกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ กํ า หนดให้ กิ จ การต้ อ งรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากการขายสิ นค้ า ซึ่ งรวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ที่พฒั นาเพื่อขายเมื่อกิ จการได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ สําคัญให้แก่ผซู ้ ้ื อ
แล้ว ซึ่ งเดิมบริ ษทั ฯเลือกรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จ
โดยบริ ษทั ฯแสดงรายได้และต้นทุนที่เกี่ ยวข้องไว้ในบัญชี “รายได้จากการรับเหมาก่อสร้ าง” และ
“ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่ า วในปี ปั จจุ บ นั และปรั บ ย้อนหลัง งบการเงิ นของปี ก่ อนที่ แสดงเปรี ย บเที ย บเสมื อนหนึ่ งว่า
บริ ษทั ฯรับรู้ รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ลดลงเป็ นจํานวน 1.6 ล้านบาท (0.0018 บาทต่อหุ ้น) ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรั บรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ จการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ข องพนัก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช้ ก ารคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งเดิมบริ ษทั ฯรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
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บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวในปี ปั จจุบนั และรับรู ้หนี้ สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลง
โดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ลดลงเป็ นจํานวน 1.54 ล้านบาท (0.0018 บาทต่อหุ ้น) ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เนื่องจากบริ ษทั ย่อยไม่มีพนักงาน ดังนั้น
จึงไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม
4.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงิ นได้ - การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิ จการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุ ผ ลแตกต่ างชั่วคราวที่ เกิ ดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี และภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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5.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สําคัญตามที่ กล่ าวในหมายเหตุ 3
เนื่ องจากบริ ษ ัท ฯนํา มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมต่อกําไรสะสมต้นงวด 2554 และ 2553 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิและมีการปรับย้อนหลังงบการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2554
2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ อง:
การรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

4,579
10,837
15,416

9,039
9,319
18,358

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
4,579
10,837
15,416

9,039
9,319
18,358

จํา นวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระลดลง
ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรรลดลง

(17,165)
13,779
1,193
10,837
(15,416)

(17,165)
13,779
1,193
10,837
(15,416)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)

12,629
8,169
1,518
0.003

12,629
8,169
1,518
0.003
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6.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

6.1

การรับรู้ รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้เป็ นรายได้ท้ งั จํานวนเมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน

6.2

ต้ นทุนขายบ้ านพร้ อมทีด่ ิน
ในการคํานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน บริ ษทั ฯได้ทาํ การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้ น (โดยคํานึ งถึ ง ต้น ทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ด้วย) ให้กบั ที่ดินและบ้านพร้ อมที่ดินที่ขายได้ตาม
เกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็ นต้นทุนขายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามการรับรู้รายได้

6.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

6.4

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์หนี้

6.5

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายแสดงตามราคาทุนสุ ทธิ จากสํารองเผื่อผลขาดทุนจาก
การลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี)
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบ ต้นทุนงานสาธารณู ปโภค ต้นทุนงานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของโครงการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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6.6

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มาหรื อการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการทํา
ให้อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะ
อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิ ด
รายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

6.7

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริ ษทั ฯจะ
พิจารณามูลค่าของเงินลงทุนหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนดังกล่าวอาจด้อยค่า

6.8

ทีด่ ินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดินของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั ฯยังไม่ได้ขอใบอนุ ญาตให้
ทําการจัดสรรและจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

6.9

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่า เสื่ อมราคาของส่ วนปรั บปรุ ง อาคารเช่ า และอุปกรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
คอมพิวเตอร์

-

20
5
5
3, 5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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6.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ ก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุ นด้วยมูล ค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
จํานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
6.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯหาก
มีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
6.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน สํารองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนัก งานจ่า ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรก บริ ษทั ฯ
เลือกรับรู ้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยใช้วิธีปรั บย้อนหลังเสมื อนว่าได้บนั ทึ กค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด
6.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.15 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
7.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
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ประมาณการต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ในการคํานวณต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนการปรับปรุ งที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบ
ต้นทุนค่าก่ อสร้ าง และต้นทุ นการกูย้ ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้ างโครงการ ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการ
ต้นทุนดังกล่าวขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุ รกิ จและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าว
เป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสําคัญ
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
8.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ อวัสดุก่อสร้าง
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

-

-

1

1

อัตราร้อยละ 8 ต่อปี

4
2
1

4
3
1

4
2
1

4
3
1

ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ราคาตามที่ตกลงรวมกัน

-

21

-

21

ราคาตามสัญญา

ในระหว่างปี 2547 กลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ และ/
หรื อได้ขายหุ น้ สามัญที่ถือครองอยูใ่ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นออกไปจนหมด ยกเว้นหุ ้นของบริ ษทั
รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อดั จํากัด และบริ ษทั รวมชัยเรี ยลเอสเตท จํากัด เป็ นผลให้ความเกี่ยวข้องกันตาม
นิตินยั ทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ หารและกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นได้
ยุติลง อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯยังคงแสดงรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากธุ รกรรมโดย
ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในอดีตยังคงเกี่ยวเนื่องมาถึงปี ปั จจุบนั
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ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
เงินให้กยู้ ืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โมเดิร์น สตรี ท จํากัด
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สามวาค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั เอ อาร์ ทาวน์โฮม จํากัด
บริ ษทั สุ วรรณภูมิกรี น จํากัด
บริ ษทั รามอินทรา คลัสเตอร์เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั กรี นแลนด์ ลิฟวิ่ง เพลส จํากัด
บริ ษทั กรี นพาร์คแลนด์ จํากัด
บริ ษทั รวมชัย เรี ยลเอสเตท จํากัด
อื่นๆ
รวม

-

-

17,407
(4,585)
12,822

16,417
(3,552)
12,865

104,945
83,562
19,157
10,484
29,371
13,880
30,587
17,426
309,412

94,105
74,580
30,780
31,142
29,545
18,690
6,182
4,459
289,483

104,945
83,562
19,157
10,484
29,371
13,880
30,587
17,426
309,412

94,105
74,580
30,780
31,142
29,545
18,690
6,182
4,459
289,483

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกับบริ ษทั
เอส.พี . ดี . พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํา กั ด โดยบริ ษั ท ฯจะขายที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ า งของโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯจํานวน 63 แปลง รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 99.7 ล้านบาท นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการชําระหนี้ ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั สามวาค้าวัสดุ ก่อสร้ าง จํากัด
และบริ ษทั เอส.พี.ดี. พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกําหนดให้บริ ษทั เอส.พี.ดี .
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ชําระค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นโดยตรงไปยังบริ ษทั สามวาค้าวัสดุ
ก่อสร้ าง จํากัด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการชําระหนี้ คงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั สามวาค้าวัสดุ ก่อสร้ าง
จํากัด
ในไตรมาสที่ ส องและไตรมาสที่ ส ามของปี 2553 บริ ษ ทั ฯได้โอนกรรมสิ ท ธิ์ ในบ้า นพร้ อมที่ ดิ น
ทั้งหมดตามสัญญาดังกล่ าวข้างต้นให้กบั บริ ษทั เอส.พี.ดี . พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ดังกล่ าว
ได้ชาํ ระค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ท้ งั จํานวนให้แก่บริ ษทั สามวาค้า วัสดุก่อสร้าง จํากัดแล้ว
เงินทดรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลื อดังกล่าวเป็ นเงินทดรองจากกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อถูกทวงถาม
และไม่มีการคิดดอกเบี้ย ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคืนเงินทดรองดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
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เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดดัง กล่ า วเป็ นตัว๋ สั ญ ญาใช้เ งิ น และดอกเบี้ ย ค้า งจ่ า ยแก่ บ ริ ษ ัท รวมชัย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม้อ ัด จํา กัด
ตัว๋ สั ญญาใช้เ งิ น ดัง กล่ า วคิ ด อัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี และมี ก ํา หนดชํา ระคื น เมื่ อ ถู ก ทวงถาม
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคื นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นดังกล่ าวเป็ นจํานวน 83.6 ล้านบาท ยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงเป็ นดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งจํานวน
ภาระผูกพันระหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สั ญญาเช่ า อาคารกับ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันแห่ ง หนึ่ งโดย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่ าตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันเป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 2.8 ล้านบาท (2553: จํานวน 2.8 ล้านบาท)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
9.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
12.2
13.1
0.3
0.3
12.5
13.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
202
200
24,256
34,308
24,458
34,508

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
200
200
22,678
32,685
22,878
32,885

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง
0.75 ต่อปี )
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10.

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ ขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ประกอบด้วย

ต้นทุนที่ดิน
ต้นทุนค่าปรับปรุ งที่ดิน
ต้นทุนงานสาธารณูปโภค
ต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าโสหุ ย้ การก่อสร้าง
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ถือเป็ นต้นทุน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
686,842
718,046
53,272
51,286
150,909
163,958
1,212,391
1,254,775
113,307
108,220
2,216,721
2,296,285

ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมจํานวนประมาณ 9.4 ล้านบาท (2553: จํานวน 10.5
ล้านบาท) เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยมีอตั ราการตั้งขึ้น
เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ประมาณร้อยละ 6.125 - 8.125 ต่อปี (2553: ร้อยละ 5.85 - 7.00 ต่อปี )
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดจํานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างมูลค่า 1,032.8 ล้านบาท (2553: จํานวน
1,405.2 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ฯ
11.

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่ งบริ ษทั ฯได้นาํ ไปคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ในประเทศโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการคํ้าประกันสาธารณูปโภคของโครงการของบริ ษทั ฯ

12.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวนประมาณ 1.0 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ฯบันทึกโดยวิธีราคาทุ น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผื่อการลด
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนแล้ว
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13.

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2554
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2554
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี
2553
2554

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สํานักงาน
คอมพิวเตอร์

รวม

1,427
1,427
1,427

30,202
2,862
(90)
32,974
2,796
(3,165)
32,605

10,600
318
10,918
1,004
11,922

9,176
130
9,306
80
9,386

51,405
3,310
(90)
54,625
3,880
(3,165)
55,340

230
71
301
62
363

25,685
2,046
(90)
27,641
1,888
(3,165)
26,364

8,087
1,448
9,535
941
10,476

7,796
898
8,694
391
9,085

41,798
4,463
(90)
46,171
3,282
(3,165)
46,288

1,126
1,064

5,333
6,241

1,383
1,446

612
301

8,454
9,052
4,463
3,282

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมี ยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่ าทางการเงิ น โดยมี มูลค่า
สุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนประมาณ 0.4 ล้านบาท (2553: จํานวน 0.8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมียานพาหนะและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนประมาณ
40.5 ล้านบาท (2553: จํานวน 31.3 ล้านบาท)
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14.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
ยอดคงเหลื อนี้ เป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยมีวงเงิ นกูย้ ืมจํานวน 500
ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ

15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16.

งบการเงินรวม
2554
2553
309,412
309,412
21,033
21,033
7,857
14,204
338,302
327,014

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
309,412
289,483
21,033
23,327
7,807
14,153
338,252
326,963

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ ผ้ ถู ือหุ้น
ยอดคงเหลื อ ดัง กล่ า วเป็ นเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากและดอกเบี้ ยค้า งจ่ า ยแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯ
เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 6.75 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืน
เมื่อถูกทวงถาม

17.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวประกอบด้วยเงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้

การจ่ายชําระคืนเงินต้น

วงเงิน
ล้านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

2554

2553

31,218

47,246

-

4,187

17.1

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2555 ชําระคืน เงิ น
ต้นตามการปลอดจํานองของที่ดิน
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาขาย
บ้านและที่ดิน

165

MLR + 0.5

17.2

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
3 มิถุนายน 2554 ชําระคืนเงิ นต้น
ตามการปลอดจํานองของที่ดินใน
อัตราร้อยละ 60 ของราคาขายบ้าน
และที่ดิน

165

MLR

ยอดคงเหลือ
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(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้

การจ่ายชําระคืนเงินต้น

วงเงิน
ล้านบาท

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ยอดคงเหลือ
2554

2553

17.3

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
29 กันยายน 2554 ชําระคืนเงินต้น
ตามการปลอดจํานองของที่ดินใน
อัตราร้อยละ 70 ของราคาขายบ้าน
และที่ดิน

100

MLR + 0.5

-

35,045

17.4

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
29 กันยายน 2555 ชําระคืนเงินต้น
ตามการปลอดจํานองของที่ดินใน
อัตราร้อยละ 70 ของราคาขายบ้าน
และที่ดิน

330

MLR + 0.25

89,453

14,887

17.5

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
22 กรกฎาคม 2556 ชําระคื น เงิ น
ต้นตามการปลอดจํานองของที่ดิน
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาขาย
บ้านและที่ดิน

238

MLR

73,000

73,000

17.6

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2556 ชําระคืน เงิ น
ต้นตามการปลอดจํานองของที่ดิน
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาขาย
บ้านและที่ดิน

200

MLR + 0.25

95,441

159,634

17.7

ครบกําหนดชําระคื นภายในวันที่
30 พฤษภาคม 2557 ชําระคืน เงิ น
ต้นตามการปลอดจํานองของที่ดิน
ในอัตราร้อยละ 70 ของราคาขาย
บ้านและที่ดิน

155.5

MLR + 0.25

78,098

100,964

367,210
(133,784)
233,426

434,963
(118,743)
316,220

รวม
หัก: ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างในโครงการบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน
ประมาณ 371.3 ล้านบาท (2553: จํานวน 529.5 ล้านบาท)
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18.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
10,837
9,319
1,199
1,154
341
364
(839)
11,538
10,837

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรั บปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1.54 ล้านบาท (2553: จํานวน 1.52 ล้านบาท)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
19.

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.9%
3.9%
4% - 6%
4% - 6%
3% - 18%

3% - 18%

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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20.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญได้แก่

ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าเช่าจ่าย
ค่าเสื่ อมราคา
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
21.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
155,503
286,962
61,993
64,820
38,329
39,165
12,744
8,169
8,413
7,941
3,282
4,463
79,564

83,367

กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.5 ล้าน
บาท (2553: จํานวน 1.6 ล้านบาท)

22.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิ นได้สําหรับปี หลังจากบวกกลับด้วย
สํารองและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี และเป็ นจํานวนที่รวมค่า
ตัดจําหน่ายภาษีเงิ นได้หกั ณ ที่จ่ายที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่ได้รับคืน โดยรายการสํารองดังกล่าวจะถื อ
เป็ นรายจ่ า ยในการคํา นวณภาษี ใ นปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯไม่ มี ภ าระภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลสําหรับปี เนื่องจากบริ ษทั ฯมีผลขาดทุนทางภาษีจากการดําเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายที่ถูกหักในปี
2550
2551
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
23.

3,403
3,403

3,024
3,024

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น)
ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

24.

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นจากกําไรของปี 2551 และ 2552 ในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงิน 17.5 ล้านบาท โดย
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

25.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

25.1 สั ญญาร่ วมทุน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหกแห่ งเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
เจ็ดแห่ ง มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2547, 10 มกราคม 2548, 1 มีนาคม
2548, 1 สิ งหาคม 2548, 23 กุมภาพันธ์ 2549, 15 มีนาคม 2549 และ 1 ตุลาคม 2549 ตามลําดับ ตาม
สัญญาร่ วมทุนดังกล่าวได้กาํ หนดให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ นผูจ้ ดั หาที่ดินให้กบั โครงการ ส่ วนบริ ษทั ฯ
เป็ นผูด้ าํ เนินการพัฒนาและบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และเมื่อสัญญาร่ วมทุนสิ้ นสุ ดลง บริ ษทั ฯ
จะต้องรับซื้ อที่ดินที่เหลือของโครงการทั้งหมด
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ต่อมาบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาร่ วมทุนดังกล่ าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วันที่
30 เมษายน 2552
9 มกราคม 2553
28 กุมภาพันธ์ 2553
30 กรกฎาคม 2553
22 กุมภาพันธ์ 2554
14 มีนาคม 2554
30 กันยายน 2554

สัญญาร่ วมทุนฉบับ
ลงวันที่
1 พฤษภาคม 2547
10 มกราคม 2548
1 มีนาคม 2548
1 สิ งหาคม 2548
23 กุมภาพันธ์ 2549
15 มีนาคม 2549
1 ตุลาคม 2549

วันที่สิ้นสุดสัญญา
30 เมษายน 2552
9 มกราคม 2553
28 กุมภาพันธ์ 2553
30 กรกฎาคม 2553
22 กุมภาพันธ์ 2554
14 มีนาคม 2554
30 กันยายน 2554

ขยายระยะเวลา
(ปี )
5
3
3
3
3
3
3

วันที่มีผลบังคับใช้
30 เมษายน 2552
9 มกราคม 2553
28 กุมภาพันธ์ 2553
30 กรกฎาคม 2553
22 กุมภาพันธ์ 2554
14 มีนาคม 2554
30 กันยายน 2554

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหกแห่ งได้ตกลงลดส่ วนแบ่งลง
ในอัตราร้ อยละ 15 ของรายได้ค่ า ที่ ดินตามที่ ระบุ ใ นสั ญญาร่ วมทุ นดัง กล่ า ว โดยมี ผ ลตั้ง แต่ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2554
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อการโฆษณา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการ
จ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2553: จํานวน 0.6 ล้านบาท)
25.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาบริ การที่เกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมี
ภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริ การตามสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 5.2 ล้านบาท (2553:
จํานวน 6.8 ล้านบาท)
25.4 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวนเงินประมาณ 39.1 ล้านบาท (2553: จํานวน 33.0 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการ
สร้างระบบสาธารณูปโภคจํานวน 38.5 ล้านบาท และอื่นๆจํานวน 0.6 ล้านบาท
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26.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงาน
ทางภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย วคื อ ในประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย์ท้ ัง หมดที่ แ สดง
ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุ รกิจและส่ วนของภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8

27.

เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล สําหรั บ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯมี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้
โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯไม่มี
การกระจุ กตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯมี ฐานของลู กค้าที่ หลากหลายและมี อยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงิ น
สู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ มีดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
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อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้
เงินกูย้ มื ระยะยาว

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจํารับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

42.4

24.3
-

0.2
-

24.5
42.4

0.75
2.00 - 3.00

116.9
-

340.0
367.2

338.3
18.7
-

340.0
338.3
18.7
116.9
367.2

BIBOR+1.25%
6.75
MLR,
MLR+0.25,
MLR+0.50

อัตราดอกเบี้ย
คงที่ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื แก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มี
ปรับขึ้นลง
อัตรา
ตามราคาตลาด
ดอกเบี้ย
(ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

42.4
12.8

22.7
-

0.2
-

22.9
42.4
12.8

0.75
2.00 - 3.00
8.00

116.9
-

340.0
367.2

338.3
18.7
-

340.0
338.3
18.7
116.9
367.2

BIBOR+1.25%
6.75
MLR,
MLR+0.25,
MLR+0.50

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากธุ รกรรมทางการเงิ นของบริ ษทั ฯอยูใ่ นรู ปสกุล
เงินบาท
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27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงิ นให้กูย้ ืมและเงิ น
กู้ยืม มี อตั ราดอกเบี้ ย ใกล้เ คี ย งกับ อัตราดอกเบี้ ย ในตลาด บริ ษ ทั ฯจึ งประมาณมู ล ค่ า ยุติธ รรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จํานวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ย นสิ นทรั พย์กนั หรื อจ่า ยชําระ
หนี้ สินในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
28.

การบริหารจัดการทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการบริ ห ารจัด การทุ น ที่ สํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ คื อ การจัด ให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ า งทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
โดย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ฯมี อตั ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ นเท่ า กับ 0.91:1
(2553: 0.86:1)

29.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามการ
แสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ น
หมายเหตุ 2 และได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถื อปฏิ บตั ิตามที่ กล่าวใน
หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5 การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไว้

30.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
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