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12. ฐานะการเงิน และผลการด ําเนินงาน
12.1 งบการเงิน

ก) รายงานการสอบบัญชี

1) ผูสอบบัญชี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธนัวาคม สํ าหรับป 2542 – 2543 และสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 มีดังน้ี

ป 2542 นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
บรษิทั สํ านักงาน เอ เอม็ ซี จ ํากัด

ป 2543 นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จ ํากัด

ป 2544 นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จ ํากัด

ป 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จ ํากัด

ป 2545 (30 มิถุนายน 2545) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3277
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จ ํากัด

2) สรปุรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปท่ีผานมา

ป 2542 – 2543 ผูสอบบญัชีไดใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขในรายงานการตรวจสอบบัญชี

ป 2544 ผูสอบบญัชีไดใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไขในรายงานการตรวจสอบบัญชี

ป 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม) ผูสอบบัญชีไดสอบทานบัญชีโดยใหความเห็นโดยไมมีเง่ือนไข และใหขอ
สังเกต ดังน้ี

(ก) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม) น้ี 
จัดทํ าข้ึนเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสํ านักงานคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยมีการปรับปรุงใหมดวยผลกระทบของการเปลี่ยน
แปลงนโยบายการบญัชเีกี่ยวกับการรับรูรายได และการรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง จากเดิมรับรู
รายไดตามงวดท่ีถงึกํ าหนดชํ าระ และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร 
และอปุกรณ เปลีย่นเปนรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อ
แลว และรบัรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตน
ทุนขายตามอตัราสวนพ้ืนท่ีขาย ซ่ึงเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และบริษัทฯ มิไดนํ าเสนองบ
กระแสเงินสดส ําหรับป สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามหมายเหตุ 4 และบริษัทฯ ไมสามารถหาผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชมีาปรบัปรุงงบการเงินป 2543 เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินป 2544 ในการจัด
ทํ างบกระแสเงินสดได
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(ข) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรูราย
ได จากเดิมรบัรูรายไดตามงวดท่ีถึงกํ าหนดช ําระ เปนรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซ้ือแลว และบริษัทฯ ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับตนทุน
สาธารณปูโภคสวนกลาง จากเดิมท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ และทยอยรบัรู
เปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคาเปนรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนสวนหน่ึงของตนทุน
สินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขาย ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชดัีงกลาว บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงงบการเงินป 2544 ใหม เสมือนวาบริษัทฯ ไดรับรูรายไดและ
ตนทุนสาธารณปูโภคสวนกลางตามนโยบายการบัญชีใหม ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ต้ังแตอดีตถงึตนปปจจุบันท่ีตองนํ ามาปรับปรุงกํ าไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดของป 2544 มีจ ํานวน 
(16.81) ลานบาท

ป 2545 (งวด 6 เดือนแรก) ผูสอบบญัชไีดสอบทานบัญชีโดยใหความเห็นวาการสอบทานนี ้ มีขอบเขต
จํ ากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ัน จึงไมสามารถ
แสดงความเห็นตองบการเงินท่ีสอบทานได และผูสอบบัญชีไดใหความ
เห็นโดยไมมีเง่ือนไขในรายงานการตรวจสอบบัญชี และมีขอสังเกตดังน้ี

(ก) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.1 บริษัทฯ มิไดนํ าเสนองบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่น
แปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สํ าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2545 
เปรยีบเทียบกับงบดังกลาวส ําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2544 เนื่องจากในป 2545 
เปนปแรกที่บริษัทน ําเสนองบการเงินงวด 6 เดือน

(ข) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในป 2545 บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
การรบัรูรายได จากเดิมรับรูรายไดตามงวดท่ีถึงกํ าหนดช ําระ เปนรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตาม
สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผูซ้ือแลว และบริษัทฯ ยังเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับตน
ทุนสาธารณปูโภคสวนกลาง จากเดิมท่ีบันทึกเปนสวนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ และทยอยรบัรู
เปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคาเปนรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนสวนหน่ึงของตนทุน
สินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขาย ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชดัีงกลาว บริษัทฯ ตองปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนท่ีนํ ามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดใช
นโยบายการบญัชใีหมมาตลอด ดังน้ัน ขอมูลส ําหรับป 2544 ท่ีนํ ามาเปรียบเทียบ จึงเปนขอมูลท่ีจัดทํ า
ข้ึนตามนโยบายการบัญชีใหม ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้ังแตอดีตจนถึงตนป
ปจจบุนัท่ีตองนํ ามาปรับปรุงกับกํ าไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดของป 2545 มีจ ํานวน (54.48) ลานบาท 
และผลสะสมต้ังแตอดีตจนถึงตนป 2544 ท่ีตองนํ ามาปรับปรุงกํ าไร (ขาดทุน) สะสมตนงวดของป 
2544 มีจ ํานวน (16.81) ลานบาท
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(ก) ตารางสรุปงบการเงิน  (รายละเอียดของงบการเงินท้ังหมดนี้สามารถศึกษาไดจากงบการเงินแนบทาย)

งบดุล

หนวย : ลานบาท 2542 % 2543 % 25441 % 25442 % มิ.ย.2545 %
สินทรัพย:
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 0.91 0.08 1.63 0.11 19.77 1.51 19.77 1.53 5.71 0.36
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา3 3.66 0.30 2.34 0.16 14.81 1.13 10.75 0.83 23.28 1.49
สนิคาคงเหลือ4 682.47 56.51 888.12 58.88 667.47 51.14 1,016.95 78.50 1,224.65 78.27
เงินจายลวงหนาคาที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.43 3.80
คาพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภค 112.69 9.33 212.93 14.12 214.20 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 85.73 7.10 75.15 4.98 73.04 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00
สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น 13.69 1.13 7.35 0.49 8.86 0.68 8.90 0.69 5.31 0.34
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 899.15 74.45 1,187.52 78.73 998.16 76.47 1,056.37 81.55 1,318.37 84.26
เงินลงทุนในบริษัทยอย 14.85 1.23 14.85 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนระยะยาว5 5.00 0.41 5.00 0.33 5.00 0.38 5.00 0.39 5.00 0.32
ทีด่ินรอการพัฒนา 193.92 16.06 142.51 9.45 107.20 8.21 107.20 8.28 118.20 7.55
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 94.24 7.80 152.40 10.10 194.19 14.88 126.13 9.74 122.45 7.83
สินทรัพยอื่น 0.49 0.04 6.00 0.40 0.71 0.05 0.71 0.05 0.70 0.04
รวมสินทรัพย 1,207.65 100.00 1,508.28 100.00 1,305.25 100.00 1,295.41 100.00 1,564.72 100.00

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน:
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13.05 1.08 17.22 1.14 29.38 2.25 29.38 2.27 18.80 1.20
เงินกูยืมระยะสั้น6 249.50 20.66 328.00 21.75 137.00 10.50 137.00 10.58 168.00 10.74
เชค็จายลงวันที่ลวงหนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.80 2.45 21.03 1.34
เจาหนี้การคา7 8.38 0.69 10.41 0.69 23.80 1.82 8.10 0.63 28.34 1.81
รายไดรับลวงหนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.63 3.45 60.11 3.84
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.79 10.34 0.80 50.55 3.23
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7.28 0.60 11.83 0.78 17.84 1.37 1.74 0.13 6.84 0.44
รวมหนี้สินหมุนเวียน 278.21 23.04 367.46 24.36 218.35 16.73 262.99 20.30 353.69 22.60
เงินกูยืมระยะยาว 223.10 18.47 395.60 26.23 271.10 20.77 271.10 20.93 344.10 21.99
หนี้สินอื่น 3.25 0.27 5.34 0.35 3.01 0.23 3.01 0.23 1.73 0.11
รวมหนี้สิน 504.56 41.78 768.40 50.95 492.46 37.73 537.10 41.46 699.51 44.71

สวนของผูถือหุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หุนสามัญ (ช ําระเต็มมูลคาแลว) 555.00 45.96 555.00 36.80 555.00 42.52 555.00 42.84 555.00 35.47
กํ าไร (ขาดทนุ) สะสม 148.09 12.26 184.88 12.26 257.79 19.75 203.31 15.69 310.21 19.83
รวมสวนของผูถือหุน 703.09 58.22 739.88 49.05 812.79 62.27 758.31 58.54 865.21 55.29
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,207.65 100.00 1,508.28 100.00 1,305.25 100.00 1,295.41 100.00 1,564.72 100.00

หมายเหตุ:
1. นโยบายการบัญชกีอนปรับปรุงใหม คือ การรับรูรายไดตามงวดที่ถึงกํ าหนดชํ าระ และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง

เปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2. ปรบัปรงุใหมตามนโยบายการบัญชีที่ใชส ําหรับป 2545 คือ การรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมีการโอน
กรรมสทิธิใ์หแกผูซื้อแลว และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตน
ทนุขายตามอัตราสวนพื้นที่ขาย

3. รายการเช็ครับ หมายถึง รายการลกูหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ส ําหรับป 2542 และ 2543
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4. รายการสนิคาคงเหลอืส ําหรบัป 2542 – 25441 สนิคาคงเหลอืรวมคาใชจายและดอกเบ้ียจาย ซึง่จายเพือ่ใหไดมาซึ่งสินคาและ
พรอมทีจ่ะขายถอืเปนตนทนุของสินคา
รายการสินคาคงเหลือส ําหรับป 25442 – 2545 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คาสาธารณูปโภคตางๆ 
คากอสราง และดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เกี่ยวของ โดยจะตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายของแตละโครงการ

5. เงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง บันทึกบัญชีโดยวิธี
ราคาทุน (Cost Method) และปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว

6. รายการเงินกูยืมระยะสั้น หมายถึง รายการเงนิกูยมืจากธนาคาร สํ าหรับป 2542 และ 2543
7. รายการเจาหนี้การคา หมายถึง รายการเจาหนีก้ารคาและตั๋วเงินจาย สํ าหรับป 2542 และ 2543

งบกํ าไรขาดทุน

หนวย : ลานบาท 2542 % 2543 % 25441 % 25442 % มิ.ย.2545 %
รายไดจากการด ําเนินงาน:
รายไดจากการขาย 371.16 95.75 706.01 99.22 1,421.03 99.64 1,413.53 99.64 712.03 99.64
รายไดอื่น 16.46 4.25 5.58 0.78 5.09 0.36 5.09 0.36 2.59 0.36

รวมรายได 387.62 100.00 711.59 100.00 1,426.12 100.00 1,418.62 100.00 714.62 100.00
คาใชจายจากการดํ าเนินงาน:
ตนทุนขาย 246.07 63.48 525.29 73.82 1,161.28 81.43 1,217.43 85.82 489.68 68.52
คาใชจายในการขายและบริการ 57.25 14.77 78.53 11.04 104.73 7.34 104.24 7.35 54.42 7.62

รวมคาใชจาย 303.32 78.25 603.81 84.85 1,266.01 88.77 1,321.68 93.17 544.10 76.14
กํ าไร (ขาดทนุ) กอนดอกเบ้ียจาย 84.30 21.75 107.78 15.15 160.11 11.23 96.95 6.83 170.52 23.86
และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย 48.69 12.56 54.35 7.64 52.68 3.69 27.19 1.92 6.01 0.84
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 0.40 0.10 16.65 2.34 34.52 2.42 34.52 2.43 57.62 8.06

ก ําไร (ขาดทุน) สุทธิ 35.22 9.09 36.79 5.17 72.91 5.11 35.24 2.48 106.89 14.96

หมายเหตุ:   1. นโยบายการบัญชีกอนปรับปรุง คือ การรับรูรายไดตามงวดที่ถึงกํ าหนดชํ าระ และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปน
สวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

2. ปรบัปรุงนโยบายการบัญชีตามนโยบายที่ใชส ําหรับป 2545 คือ การรบัรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมี
การโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อแลว และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือ และตัด
จายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ขาย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

เน่ืองจากงบการเงินงวดป 2542 – 2544 บรษิทัฯ มีนโยบายรับรูรายไดตามงวดท่ีถึงกํ าหนดช ําระตามเกณฑ
สรรพากรและการตัดจายคาสาธารณูปโภคสวนกลางเปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคา และในป 2545 บรษัิทฯ 
ไดเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได เปนเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์
ใหแกผูซ้ือแลว และเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนสวนหน่ึงของตนทุนสิน
คาคงเหลือ และจะตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขาย ในการเปลีย่นแปลงนโยบายดังกลาว บรษิทัฯ ไดปรบั
ปรงุงบการเงินงวดป 2544 ใหถกูตองตามมาตรฐานการบญัชท่ีีไดเปลีย่นแปลงในป 2545 โดยรายการบญัชหีลกัท่ีไดรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดัีงกลาวมีดังน้ี



สวนที ่2 หนาท่ี 40

บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จํ ากัด (มหาชน)

หนวย: ลานบาท
2544

กอนปรับปรุง
2544

ปรบัปรุงใหม
การเปลี่ยนแปลง

+/(-)
งบดุล:
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 14.81 10.75 (4.07)
สินคาคงเหลือ 667.47 1,016.95 349.48
คาพฒันาที่ดินและสาธารณูปโภค 214.20 0.00 (214.20)
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 73.04 0.00 (73.04)
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8.86 8.90 0.04
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ-สุทธิ 194.19 126.13 (68.06)
เช็คจายลงวันที่ลวงหนา 0.00 31.80 31.80
เจาหนี้การคา 23.80 8.10 (15.70)
รายไดรับลวงหนา 0.00 44.63 44.63
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17.84 1.74 (16.10)
กํ าไร (ขาดทุน) สะสม

งบกํ าไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริการ
ดอกเบี้ยจาย
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ

257.79

1,421.03
1,161.28
104.73
52.68
72.91

203.31

1,413.53
1,217.43
104.24
27.19
35.24

(54.48)

(7.50)
56.15
(0.49)

(25.49)
(37.67)

ดังน้ัน ผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทฯ ดังกลาว การนํ าขอมูลงบการเงินในป 2542 – 2543 ไป
ใชในการเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราสวนทางการ
เงิน ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน กบังบการเงินป 2544 เปนตนไป ควรใชดวยความระมัดระวัง



สวนที ่2 หนาท่ี 41

บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จํ ากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน

ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ 2542 2543 25441 25442 มิ.ย. 2545
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.23 3.23 4.57 4.02 3.73
อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.02 0.01 0.16 0.12 0.08
อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด(เทา) (0.34) (0.71) 1.14 N/A3 (0.30)
อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 138.37 235.22 165.70 216.02 83.71
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.60 1.53 2.17 1.67 4.30
อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.20 4.08 11.64 12.13 12.09
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 163.81 88.23 30.93 29.68 29.77
อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 44.29 55.93 67.90 48.40 21.94
ระยะเวลาชํ าระหนี้ (วัน) 8.13 6.44 5.30 7.44 16.41
Cash Cycle (วัน) 158.29 83.33 27.80 23.91 17.66

อัตราสวนความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)

อตัรากํ าไรข้ันตน (%) 33.70% 25.60% 18.28% 13.87% 31.23%
อัตรากํ าไรจากการด ําเนินงาน (%) 22.71% 15.27% 11.27% 6.86% 23.95%
อตัรากํ าไรอื่น (%) 4.25% 0.78% 0.36% 0.36% 0.36%
อัตราสวนเงินสดตอการท ํากํ าไร (%) (117.25%) (212.91%) 208.88% N/A3 (53.62%)
อัตราสวนกํ าไรสุทธ ิ(%) 9.09% 5.17% 5.11% 2.48% 14.96%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.56% 5.10% 9.39% 4.70% 13.17%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํ างาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.13% 2.71% 5.18% 2.51% 7.47%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 52.14% 41.89% 56.14% N/A3 91.97%
อตัราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.34 0.52 1.01 1.01 1.00

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.72 1.04 0.61 0.71 0.81
อตัราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย (เทา) (1.02) (2.92) 8.00 N/A3 (4.62)
อตัราสวนความสามารถชํ าระภาระผูกพัน (เทา) (1.51) (3.14) 0.88 N/A3 (3.60)
อตัราการจายเงินปนผล n/a n/a n/a n/a n/a

หมายเหตุ:
1 สดัสวนทางการเงินส ําหรับป 2544 ตามตัวเลขงบการเงินป 2544 ตามมาตรฐานบัญชีเดิม
2 สดัสวนทางการเงินส ําหรับป 2544 ตามตัวเลขงบการเงินป 2544 ที่ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม
3 ไมสามารถค ํานวณอัตราสวนดังกลาวได เนื่องจากไมมีการปรับปรุงงบกระแสเงินสดเมื่อมีการปรับปรุงงบการเงินป 2544 (restate)
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12.2 ค ําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน
ในการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ในระหวางป 2542 – งวด 6 เดือนแรกของป 

2545 อาจมีขอจํ ากัดในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางปดังกลาวได เนื่องจาก บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ใหมในป 2545 ท่ีเก่ียวกับการรับรูรายได และการรับรูตนทุนสาธารณูปโภค ดังน้ัน การอธิบายที่จะไดกลาวถึงดังตอ
ไปน้ี จะใชงบการเงินป 2544 ท่ีไดมีการปรับปรงุตามนโยบายบัญชีใหม และงบการเงินงวดครึง่ปแรกของป 2545 ใน
การวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานเปนหลัก

(1) สรปุภาพรวมการด ําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผานมา
บรษิทัฯ ดํ าเนนิธรุกจิหลักดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมที่ดินเพื่อขาย ในโครงการ

บานเด่ียว บานแฝด (บานแนวคิดใหม) ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชย โดยในปจจุบันบริษัทฯ มีรายไดหลักมากกวา
รอยละ 99 มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ถึงแมวาเศรษฐกิจโดยรวมตั้งแตป 2542 จะยังมีการชลอตัวอันเนื่องมาจาก
ภาวะปจจัยท่ีมีผลกระทบจากท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะทางดานอสังหาริมทรัพย ซ่ึงสงผลใหบริษัท
อสังหาริมทรัพยจํ านวนมากไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจนี้ท้ังทางตรงและทางออมตอฐานะทางการเงิน และ
ประสบปญหาในการช ําระหนี้ รวมท้ังขาดเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการพัฒนาโครงการตอไป อยางไรก็
ตาม บรษิทัฯ ยังคงสามารถฝาฟนภาวะวิกฤตินี้มาได และไดเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสในการด ําเนินธุรกิจอยางตอ
เน่ือง โดยบรษิทัฯ เปนผูริเร่ิมและเปนผูนํ าในการใชกลยุทธการซื้อโครงการหรือที่ดินที่เปนหลักประกันของหนี้สินที่ไม
กอใหเกิดรายไดจากองคกรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) และบรรษัทบริหารบริหารสินทรัพยตางๆ มา
ปรบัปรงุรปูแบบโครงการใหมใหสอดคลองกับแนวคิดของบริษัทฯ และวางกลยุทธการตลาดและการบริหารใหม จนถึง
ปจจบุนั บรษิทัฯ ไดมีการจัดซื้อโครงการลักษณะดังกลาวแลวถึง 5 โครงการ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีเปาหมาย 4 มุมเมืองตาม
นโยบายของบรษิทัฯ โดยบริษัทฯ ไดดํ าเนินการสรางบานพรอมขาย และบานสรางกอนขาย อีกท้ังยังเปนผูริเร่ิมนํ า
ระบบการค้ํ าประกันเงินดาวน (Escrow Account) โดยใชหนังสือค้ํ าประกัน (Letter of Guarantee) ที่ออกโดยสถาบัน
การเงินวางค้ํ าประกันเงินดาวนใหแกลูกคา  เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาบริษัทฯ มีความสามารถในการดํ าเนิน
โครงการและสงมอบบานใหแกลูกคาตามกํ าหนดระยะเวลาได

จากกลยุทธตางๆ ดังท่ีกลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯ ประสบความส ําเร็จในการขาย ดังจะเห็นไดจากรายไดท่ี
เพิม่ข้ึนในชวงป 2542 – 2544 ตามนโยบายการบัญชีรับรูรายไดเปนรายไดท้ังจํ านวนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิแลว 
จากมูลคา 352 ลานบาทในป 2542 ท่ีปรับปรุงโดยบริษัทฯ เพ่ิมเปน 1,413 ลานบาทในป 2544 ที่ปรับปรุงโดยผู
สอบบญัชคิีดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 108.51 ตอป และหากเปรียบเทียบเฉพาะรายไดในป 2544 กอน
ปรบัปรงุและหลงัปรบัปรุงเปนการรับรูรายไดเมื่อสรางเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์แลว ยอดขายบางสวนในป 2544 ตาม
วธิบีนัทึกตามงวดที่ช ําระ จะรับรูเปนรายไดในป 2545 ทํ าใหรายไดป 2544 หลงัปรับปรุงลดลงประมาณ 7.50 ลาน
บาท ซ่ึงในครึ่งปแรกของป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายทั้งสิ้น 712.03 ลานบาท

นอกจากน้ี ในป 2545 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง จาก
เดิมทีร่บัรูเปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคาในบัญชีทรัพยสินของบริษัท เปนรับรูเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้น
ท่ีขายในโครงการและเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินคาคงเหลือ  รวมท้ัง  ดอกเบ้ียจายท่ีนับรวมเปนตนทุนขายซ่ึงมีการตัด
จายตามพ้ืนท่ีขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เปนผลใหตนทุนขายในป 2544 หลงัปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 56.15 ลานบาท เปน 1,217 
ลานบาท และรายไดจากการขายที่ลดลงจ ํานวน 7.50 ลานบาท เปน 1,413.53 ลานบาท ทํ าใหกํ าไรข้ันตนในป 
2544 ลดลงจาก 259.75 ลานบาท หรอืรอยละ 18.28 กอนปรับปรุง เปน 196.10 ลานบาท หรอืรอยละ 13.87 
หลงัปรบัปรุง และมีกํ าไรสุทธิลดลงจาก 72.91 ลานบาทกอนปรับปรุง เปน 35.24 ลานบาทภายหลังการปรับปรุง  
ซ่ึงการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว ทํ าใหการรับรูรายได ตนทุน และกํ าไรของบริษัทฯ สะทอนความเปนจริงมาก
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ย่ิงข้ึน (Conservative Method) ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายบัญชีของบริษัทท่ีดํ าเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยชั้นน ําอื่นๆ 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ณ 30 มิถุนายน 2545 บรษิทัฯ มีโครงการท่ีเปดดํ าเนินงานจ ํานวนท้ังหมด 12 โครงการ มีมูลคาโครงการรวม
ประมาณ 7,039.00 ลานบาท เปนมูลคาโครงการท่ีขายแลว 4,738.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.32 ของมูลคา
โครงการท้ังหมด เปนมูลคาโอนที่บริษัทฯ รับรูรายไดแลว 3,958.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.23 ของมูลคาโครง
การท้ังหมด หรือรอยละ 83.54 ของมูลคาโครงการขายแลว โดยบริษัทฯ ไดมีการประมาณการยอดคงเหลือโอนท่ีจะ
รับรูเปนรายไดในงวดคร่ึงปหลังของป 2545 จ ํานวนประมาณ 779.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.46 ของมูลคา
โครงการขายแลว โครงการท่ีเปดดํ าเนินงานแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมโครงการใหม 7 โครงการ (เปดระหวางป 
2543 – 2545) มูลคาโครงการประมาณ 3,509 ลานบาท หรอืรอยละ 49.85 ของมูลคาโครงการรวม และกลุม
โครงการเกา (เปดระหวางป 2537 – 2542) มูลคาโครงการประมาณ 3,530 ลานบาท หรอืรอยละ  50.15 ของมูล
คาโครงการรวม

หนวย (ลานบาท)  กลุมโครงการใหม กลุมโครงการเกา รวมท้ังส้ิน

ณ 30 มิถุนายน 2545
มลูคาโครงการ 3,509 3,530 7,039
รอยละ 49.85 50.15 100.00
ยอดขายรวม 2,175 2,563 4,738
ยอดขายท่ีรับรูรายไดท้ังหมด 1,557 2,401 3,958

คร่ึงปแรกของป 2545
ยอดขายรวม 1,163 329 1,492
ยอดขายท่ีรับรูรายได 544 168 712
ยอดขายท่ียังไมรับรูรายได 618 162 780

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 บรษิทัฯ มียอดขายรวม 1,492 ลานบาท เปนยอดขายท่ีรับรูรายไดเม่ือมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 712 ลานบาท โดยรอยละ 76.4 มาจากกลุมโครงการใหมและรอยละ 24.6 มาจากของกลุม
โครงการเกา สวนยอดขายท่ียังไมรับรูรายไดอีก 780 ลานคาดวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาและรับรูทั้งหมด
ภายในป 2545 ส ําหรบัยอดขายคงเหลือของกลุมโครงการเกาจ ํานวน 967 ลานบาท บริษัทฯ คาดวาจะสามารถขาย
ไดท้ังหมดภายในป 2546

(2) ผลการด ําเนินงานท่ีผานมาของแตละกลุมธุรกิจ
บรษิทัฯ มีรายไดหลักมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรเพื่อขาย ซ่ึงสามารถวิเคราะหผล

การดํ าเนินงานท่ีผานมาไดดังน้ี

(2.1) รายไดจากการขาย
ตามท่ีไดกลาวมาแลวในสรุปภาพรวมการด ําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีผานมา บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการขาย

อสงัหารมิทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดิน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ บานเด่ียว บานแฝด (บานแนวคิด
ใหม) และทาวนเฮาส โดยในป 2544 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายบานแตละประเภทตอรายไดจากการขาย
รวม เทากับ รอยละ 66.63 15.80 และ 17.57 ตามลํ าดับ และในครึง่ปแรกของป 2545 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดดัง
กลาว เทากับ รอยละ 68.71 13.80 และ 17.49 ตามลํ าดับ โดยแนวโนมสัดสวนของรายไดจากการขายบานแตละ
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ประเภทของบริษัทฯ จะยังคงสดัสวนดังกลาวในอนาคตอันใกล และบานเด่ียวจะยังคงเปนผลิตภัณฑหลักในการขาย
ส ําหรบัการพฒันาโครงการบานจัดสรรในอนาคตตอไป

รายไดจากการขายของบริษัทฯ น้ัน ไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากความส ําเร็จในการดํ าเนินกลยุทธ
ทางการตลาดโดยเฉพาะทํ าเลท่ีต้ังของโครงการในพ้ืนท่ี 4 มุมเมือง การสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาในการซ้ือบานใน
โครงการ ดวยวธิกีารเสนอบานพรอมขาย และการสรางบานกอนขายท่ีมีคุณภาพ พรอมกับการนํ าระบบคํ้ าประกันเงิน
ดาวนมาใช การกํ าหนดราคาขายท่ีสามารถแขงขันกับผูประกอบการในบริเวณเดียวกัน การบริหารจัดการชุมชนหลัง
การขายและการจัดต้ังกองทุนสาธารณูปโภค (Sinking Fund)

2543* 2544* มิ.ย. 2545ผลิตภัณฑ
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขาย:
บานเดี่ยว      446    61.81      942    66.63      489    68.71
บานแฝด (บานแนวความคิดใหม)        46      6.37      223    15.80        98    13.80
ทาวเฮาส      229    31.82      248    17.57      125    17.49
 รวมทั้งสิ้น      721  100.00    1,413  100.00      712  100.00

หมายเหตุ: * รายไดจากการขายที่ไดปรบัปรุงใหมตามการรบัรูรายไดเมื่อกอสรางแลวเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคา

บรษิทัฯ มีรายไดจากการขายในป 2544 (หลงัปรับปรุง) จ ํานวน 1,413 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 692 ลาน
บาท หรือเติบโตรอยละ 96 จากป 2543 ท่ี 721 ลานบาท รายไดจากการขายบานเดี่ยวเปนสัดสวนที่มากที่สุดรอยละ 
67 หรอื 942 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2543 จ ํานวน 496 ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 111 อันดับสองเปน
รายไดจากการขายทาวเฮาสสัดสวนรอยละ 18 หรือ 248 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํ านวน 19 ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโต
รอยละ 8 และอนัดับสามเปนรายไดจากการขายบานแฝดสัดสวนรอยละ 16 หรือ 223 ลานบาท เพ่ิมข้ีนจํ านวน 177
ลานบาท คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 385 ส ําหรบัในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 บริษัทฯ ไดเปดโครงการใหม 1 
โครงการคือ ลลิล กรีนวลิล (รามอินทรา-วชัรพล) มีรายไดจากการขายทั้งสิ้น 712.03 ลานบาท แบงออกเปนรายได
จากการขายบานเด่ียว 489.24 ลานบาท บานแฝด 98.26 ลานบาท และทาวนเฮาส 124.53 ลานบาท ท้ังน้ี             
รายละเอียดรายไดแบงแยกรายโครงการมีรายละเอียดดังนี้

รายไดจากการขายในป 2545 แยกตามรายโครงการมีรายละเอียดดังน้ี

หนวย: ลานบาท มูลคา รอยละ
ลลิล กรีนวลิล (รามอินทรา-วัชรพล)/2545 64.77 9.10
บานบุรีรมย 1-3 (รามอินทรา-คูบอน)/2544 175.43 24.64
บานลลลิ (รามอินทรา-วัชรพล)/2543 92.38 12.97
บานลลลิ (ศรีนครินทร - เทพารักษ)/2543 110.19 15.48
ลลิล กรีนวลิล (วงแหวน-เอกชยั)/2543 100.99 14.18
บานลลษิา (ศรีนครินทร-เทพารักษ)/2542 18.80 2.64
ลัลลี ่วลิล (พหลโยธิน-วงแหวน)/2539 24.51 3.44
ลัลลี ่วลิล (ศรีนครินทร-เทพารักษ)/2538 82.13 11.53
ลัลลี ่วลิล (ธนบุรีรมย)/2538 38.48 5.40
ลัลลี ่วลิล (ธูปเตมีย)/2537 4.37 0.61

รวม 712.03 100.00%
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จากตารางดังกลาวพบวา ในป 2545 รายไดจากการขายสูงสุด 3 โครงการแรก คือ โครงการบานบุรีรมย 1-3 
(รามอินทรา-คูบอน) จ ํานวน 175.43 ลานบาท โครงการบานลลลิ (ศรนีครินทร - เทพารักษ) จ ํานวน 110.19 
ลานบาท และโครงการลลิล กรีนวลิล (วงแหวน-เอกชยั) จ ํานวน 100.99 ลานบาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 24.65 
15.48 และ 14.18 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ตามลํ าดับ นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาโครงการที่สรางรายไดสวน
ใหญ พบวารายไดขายจ ํานวน 543 ลานบาท หรอืรอยละ 76.26 ของมูลคาโครงการท้ังหมดมาจากโครงการท่ีเปดต้ัง
แตป 2543 ในขณะที่รายไดอีกสวน 169 ลานบาท หรอืรอยละ 23.73 ของมูลคาโครงการท้ังหมด มาจากโครงการท่ี
เปดกอนป 2543

(2.2) รายไดอ่ืน
บรษิทัฯ มียอดรายไดอื่นเปนสัดสวนเฉลี่ยส ําหรับป 2542 – 2544 ที่รอยละ 0.60 ของรายไดท้ังหมดและมี

แนวโนมลดลง โดยในป 2544 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจ ํานวน 5.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.36 ของรายไดท้ังหมด 
แบงเปนดอกเบีย้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้จ ํานวน 0.65 ลานบาท และดอกเบ้ียรับจากเงินฝากจํ านวน 4.44 
ลานบาท ตามลํ าดับ

ส ําหรบังวดครึ่งปแรกของป 2545 รายไดอื่นมีจ ํานวนเทากับ 2.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.36 ของยอด
รายไดท้ังหมด แบงเปนดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตราสารหนี้และดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 0.30 ลานบาท และราย
ไดจากการผิดสญัญาของลูกคาและการรับรูรายไดจากการช ําระคาสินคาลวงหนาของลูกคารวม 2.29 ลานบาท

(2.3) ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขายของบริษัทฯ ในป 2544 ท่ีไดปรบัปรงุแลว มีจ ํานวนเพิ่มขึ้นจ ํานวนประมาณ 56 ลานบาทเม่ือเปรียบ

เทียบกับตนทุนขายกอนมีการปรับปรุง โดยมีสาเหตุหลักมาจากตนทุนสาธารณูปโภคที่ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 32 ลาน
บาท อนัเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกรับรูเปนตนทุนขายจากการตัดจายในบัญชีคาเสื่อมราคา เปนวิธีการตัด
จายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ขาย และมาจากการบันทึกดอกเบ้ียตัดจายเปนตนทุนขายจํ านวนประมาณ 24 
ลานบาท

บรษิทัฯ มีสัดสวนตนทุนขาย (ปรบัปรงุแลว) ในป 2544 เทากับรอยละ 86.13 ของรายไดจากการขาย หรอื
คิดเปนอัตรากํ าไรข้ันตนประมาณรอยละ 13.87 ซ่ึงเปนอัตรากํ าไรข้ันตนท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนแรก
ของป 2545 ทีมี่สัดสวนตนทุนขายเทากับรอยละ 68.77 ของยอดรายไดจากการขาย หรือคิดเปนอัตรากํ าไรข้ันตน
ประมาณรอยละ 31.23 ท้ังน้ี สาเหตุหลักท่ีทํ าใหกํ าไรข้ันตนในป 2544 ลดลง เปนผลมาจากตนทุนโครงการที่สูง โดย
เฉพาะโครงการท่ีขายไดสวนใหญเปนโครงการท่ีเปดกอนป 2543 กอนชวงวิกฤติเศรษฐกิจซ่ึงมีตนทุนท่ีดินและตนทุน
พัฒนาโครงการท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาในปจจุบัน อีกท้ัง บริษัทฯ มีนโยบายในการเรงขายโครงการเกาในราคาที่
ต่ํ าซ่ึงปจจุบันโครงการท่ีเปดกอนป 2543 ขายไดแลวประมาณรอยละ 72.60 ของมูลคาโครงการเกา

กํ าไรข้ันตนในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 ปรบัเพิม่ข้ึนอยางมาก เปนผลมาจากบริษัทฯ มีสัดสวนการขาย
บานเดี่ยวที่สูงถึงประมาณรอยละ 69 ของรายไดท้ังหมด ซึ่งบานเดี่ยวจะมีราคาเฉลี่ยตอยูนติและอัตราก ําไรข้ันตน 
(Margin) ท่ีสงูกวาบานประเภทอ่ืน อกีท้ังบานเดี่ยวที่ขายเปนบานในโครงการลลิล กรีนวิลล  2 แหง (รามอินทรา-
วชัรพล และวงแหวน-เอกชยั) ซ่ึงเปนโครงการสํ าหรับกลุมลูกคาระดับบนของบริษัทฯ มีสัดสวนถึงรอยละ 23 ของราย
ไดจากการขายท้ังหมด อีกท้ัง โครงการใหมท่ีเปดขายในป 2543 เปนตนมา เปนโครงการท่ีมีตนทุนท่ีต่ํ ากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนทุนที่ดินโครงการเกา เนื่องจาก เปนการซื้อทรัพยสินที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนหลัก
ประกันของหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดจาก ปรส. สถาบนัการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพยตางๆ  ท้ังน้ี คาดวาภายหลัง
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จากการเรงขายบานในโครงการเกาท่ีเปดกอนป 2543 หมดลงภายในป 2546 จะทํ าใหบริษัทฯ มีตนทุนรวมจากการ
ขายท่ีต่ํ าลง อนัเปนผลจากตนทุนที่ดินใหมที่ราคาถูก ทํ าใหอัตรากํ าไรข้ันตนของบริษัทฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ส ําหรับงวดครึง่ปแรกของป 2545 น้ัน บริษัทฯ มีอัตรากํ าไรข้ันตนของบานแตละประเภทโดยประมาณดังนี้

ประเภทบาน % อัตรากํ าไรขั้นตน (ประมาณ)
บานเด่ียว 30 - 35
บานแฝด (บานแนวความคิดใหม) 30 - 35
ทาวนเฮาส 20 - 30

ส ําหรบัคาใชจายในการขายและบริหารนั้น ในป 2544 มจี ํานวน 104 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.35 ของราย
ไดรวม และในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 มจี ํานวนประมาณ 54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 7.62 
ของรายไดรวม มสีาเหตุหลักมาจากคาใชจายสํ านักงานและคาสาธารณูปโภคในชวง 6 เดือนแรกท่ีปรับเพ่ิมข้ึน สํ าหรับ
ในสวนของคาโฆษณาและสงเสริมการขาย ในป 2544 มจี ํานวน 44.75 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.17 
ของรายไดจากการขาย  และในครึง่ปแรกของป 2545 มจี ํานวน 22.49 ลานบาท คิดเปนสัดสวนลดลงเล็กนอยเปน
รอยละ 3.16 ของรายไดจากการขาย ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารคาโฆษณาและสงเสริมการขายที่สัดสวน
ประมาณรอยละ 3 ของรายไดจากยอดขาย และคาดวาสัดสวนนี้ส ําหรับงวดที่สิ้นป 2545 จะตํ ่ากวาการคาดการณ 
เน่ืองจาก ณ ครึง่ปแรกของป 2545 บริษัทฯ มีสัดสวนคาโฆษณาและสงเสริมการขายตอยอดขายจํ านวน 1,492 ลาน
บาท ที่รอยละ 1.51

(2.4) กํ าไร
บรษิทัฯ มีกํ าไรสุทธิในป 2544 กอนปรับปรุงจํ านวน 73 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 5.11 ของรายไดรวม

และหลังปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเปน 35 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 2.48 ของรายไดรวม ซ่ึงเปนผลมาจาก
การปรบัปรงุตนทุนสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากการตัดจายตามพื้นที่ขายในโครงการ สํ าหรับงวด 6 เดือนแรกของป 
2545 บรษัิทฯ มีกํ าไรสุทธิประมาณ 107 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 72 ลานบาท หรอืรอยละ 203.35 กํ าไรท่ีเพ่ิม
ข้ึนเปนผลมาจากตนทุนขายเฉล่ียท่ีลดลง อันเนื่องมากจากรายไดสวนใหญมาจากการขายบานในโครงการท่ีเปดหลังป 
2543 ซ่ึงมีตนทุนท่ีดินท่ีต่ํ ากวาโครงการท่ีเปดกอนป 2543

(2.5) อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
ในระหวางป 2542 – 2544 บรษิทัฯ มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนอยูท่ีรอยละ 5.56 5.10 และ 4.70 ตาม

ล ําดับ การเปลีย่นแปลงท่ีลดลงดังกลาวเปนผลมาจากสวนของผูถือหุนท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามกํ าไรในแตละป อยางไรก็ตาม 
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2545 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพ่ิมเปนรอยละ 13.17 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2544 
ท่ีมีอตัราผลตอบแทนผูถือหุนท่ีรอยละ 4.70 เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของกํ าไรสุทธิสํ าหรับครึ่งปแรกของป 2545 
จากการขายบานในโครงการใหม (เปดต้ังแตป 2543) ท่ีมีราคาเฉล่ียและกํ าไรขั้นตนที่สูงกวาปที่ผานมา และจากการ
บรหิารตนทุนการดํ าเนินงานท่ีลดลง ท้ังน้ี ในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มิไดจายเงินปนผล
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(3) ฐานะทางการเงิน

(3.1) สินทรัพย

! สนิคาคงเหลือ เปนทรัพยสินหลักของสินทรัพยรวม โดยมีสัดสวนเฉลี่ยในป 2544 และครึง่ปแรกของป 
2545 อยูที่ประมาณรอยละ 78.38 ของสินทรัพยรวม สินคาคงเหลือประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

มูลคา (ลานบาท)
ประเภทสินคาคงเหลือ 31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545

ท่ีดิน 374.98 407.99
บานพรอมที่ดิน 88.08 73.90
งานระหวางกอสราง 216.39 409.23
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 73.04 70.57
คาพัฒนาที่ดินรอตัดบัญชี 76.19 82.32
สาธารณูปโภครอตัดบัญชี 188.27 180.65

รวม 1,016.95 1,224.65

บรษิทัฯ มีนโยบายการควบคุมสนิคาคงเหลือ โดยเฉพาะ บานพรอมที่ดิน และงานระหวางกอสราง ใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงและการบริหารการขายในแตละโครงการ สํ าหรับ
สาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหยอม สนามเด็กเลน  ท่ีสรางข้ึนหลังจากพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
2543 มผีลบังคับใช จะบันทึกเปนสวนหน่ึงของสินคาคงเหลือ และจะถูกตัดจายเปนตนทุนขายตามสัดสวนพื้นที่ที่ขาย   
ท้ังน้ี สนิทรพัยดังกลาวขางตน ไดมีการประเมินราคา ณ เดือนกันยายน 2545 โดยสินทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามราคา
ประเมนิสูงกวามูลคาทางบัญชี จึงไมมีการบันทึกดอยคา

! ท่ีดินรอการพัฒนา เปนที่ดินที่จะใชพัฒนาโครงการตอไปในอนาคต ในชวงครึ่งปแรกของป 2545 บริษัท
ฯ ไดจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมสํ าหรับโครงการท่ีจะพัฒนาในชวงปลายป 2545 และป 2546 จึงมีผลทํ าใหที่ดินรอการ
พัฒนา ณ 30 มิถุนายน 2545 เพ่ิมข้ึน 11 ลานบาท หรือรอยละ 10.26 เปน 118.20 ลานบาท

! ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ แสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยวิธีเสนตรง โดย
สาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหยอม สนามเด็กเลน ท่ีสรางข้ึนกอนพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดินในป พ.ศ. 
2543 มีผลบังคับใช บริษัทฯ จะบันทึกเปนสวนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ส ําหรับงวดครึ่งปแรกของป 2545 
บรษัิทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ รวมมูลคา 122.45 ลานบาท

! เงินจายลวงหนาคาที่ดิน บรษิทัฯ ไดวางแผนการพัฒนาโครงการสํ าหรับปลายป 2545 และป 2546 และ
ไดดํ าเนินการจัดหาและซ้ือท่ีดิน โดยไดวางมัดจํ าคาซื้อที่ดินไวบางสวนซึ่งคาดวาจะสามารถจัดซื้อไดส ําเร็จและช ําระเงิน
คาท่ีดินแปลงดังกลาวท้ังหมดไดภายในป 2545

! เงินลงทุนระยะยาว จ ํานวน 5 ลานบาท เปนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ-หุนกูดอยสิทธิของ
สถาบนัการเงินแหงหน่ึง โดยในป 2544 และ 2545 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลในหนวยลงทุนหนวยละ 0.08 บาทและ 
0.08-0.1 บาท ตามลํ าดับ

! เงินลงทุนในบริษัทยอย บรษิทัฯ ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท ลลิล โฮลด้ิง จ ํากัด เม่ือวันท่ี 12 
เมษายน 2544 ท่ีราคาเทากับมูลคาเงินลงทุนจํ านวน 14.85 ลานบาท และบริษัทฯ ไมรับรูในสวนไดเสียในเงินลงทุน
ในบรษิทัยอยน้ี ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยอ่ืน
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 (3.2) คุณภาพของสินทรัพย
เน่ืองจากในป 2545 บรษัิทฯ ปรับวิธีการรับรูรายไดจากเดิมรับรูรายไดตามงวดท่ีถึงกํ าหนดช ําระ เปนรับรูราย

ไดเมือ่งานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อแลว ดังน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกเงินดาวนท่ีไดรับ
จากลกูคาเพือ่การจองซื้อบานไวเปนรายการหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล สํ าหรับเงินท่ีถึงกํ าหนดช ําระแลวแตลูกคายังไม
ช ําระ ณ 30 มิถุนายน 2545 มีจ ํานวนทั้งสิ้น 149.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.16 ของมูลคาโครงการท่ีขายแลว 
โดยแบงเปนยอดท่ีคางชํ าระไมเกิน 30 วัน จ ํานวน 90.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.27 ของยอดคางช ําระทั้งหมด
ยอดคางช ําระต้ังแต 31 ถึง 60 วัน จ ํานวน 19.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.99 ของยอดคางช ําระทั้งหมด ยอด
คางช ําระต้ังแต 61 – 90 วัน จ ํานวน 32.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.65 ของยอดคางช ําระทั้งหมด และยอดคาง
ช ําระเกินกวา 90 วัน จ ํานวน 7.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.11 ของยอดคางช ําระทั้งหมด โดยในจ ํานวนยอดคาง
ช ําระเกิน 90 วนันี ้ มีลูกคาเพียง 3 รายที่คางชํ าระเกิน 180 วัน (6 เดือน) รวมเปนจ ํานวนเงิน 1.62 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1.08 ของยอดคางช ําระทั้งหมด

จ ํานวนเงินคางช ําระดังกลาวคิดเปนมูลคานอยเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาโครงการท้ังหมดของบริษัทฯ และเปน
การคางช ําระตามปกติ ซ่ึงเงินคางชํ าระดังกลาวนี้มิไดเปนปญหาในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
ไมไดมีการรับรูเงินคางชํ าระเปนรายไดจากการขายของบริษัทฯ

ตารางดังตอไปน้ี แสดงรายละเอียดการชํ าระเงินของโครงการท่ีดํ าเนินการอยูในปจจุบัน และรายละเอียดเงิน
คางช ําระสะสม ณ 30 มิถุนายน 2545

รายละเอียดการชํ าระเงินของโครงการท่ีดํ าเนินการอยูในปจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2545

เงินท่ีถึงกํ าหนด
ชํ าระสะสม (2)

เงินท่ีชํ าระ
แลวสะสม (3)

ยอดคงคางสะสม
(2) - (3)

คงเหลือจํ านวนท่ียัง
ไมถึงกํ าหนดชํ าระ

(1)-(2)

ช่ือโครงการ

มูลคา
ท่ีขายแลว

(ล.บ.)
(1)

ล.บ. รอยละ
ของมูลคา
ท่ีขายแลว

ล.บ. รอยละ
ของมูลคา
ทีขายแลว

ล.บ. รอยละ
ของมูลคา
ท่ีขายแลว

ล.บ. รอยละ
ของมูลคา
ท่ีขายแลว

ลลิล กรีนวิลล (รามอินทรา-วัชรพล) 363 96 26 65 18 31 8 268 74

บานลลิล (รามอินทรา-วัชรพล) 525 509 97 501 95 8 1 16 3

บานบุรีรมย (รามอินทรา-คูบอน) 570 430 75 382 67 48 8 141 25

ลัลลี ่วลิล (พหลโยธิน-วงแหวน) 264 246 93 223 85 23 9 18 7

ลัลลี ่วิลล (ธูปเตมีย) 526 526 100 526 100 0 0 0 0

บานลลลิ (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 325 248 76 240 74 7 2 77 24

ลัลลี ่วลิล (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 1,125 1,071 95 1,061 94 10 1 54 5

บานลลษิา (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 114 76 67 71 63 5 4 38 33

ลัลลี ่วลิล  ธนบุรีรมย 534 525 98 520 97 5 1 9 2

ลลิล กรีนวิลล (วงแหวน-เอกชัย) 393 382 97 369 94 13 3 11 3

รวม 4,738 4,108 87 3,959 84 150 3% 630 13%
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รายละเอียดเงินคางชํ าระสะสม ณ 30 มิถุนายน 2545

ช่ือโครงการ เงินคางชํ าระ คางชํ าระ
1-30 วัน

คางช ําระ
31-60 วัน

คางช ําระ
61-90วัน

มากกวา
90 วัน

ราย ล.บ. ราย ล.บ. ราย ล.บ. ราย ล.บ. ราย ล.บ,

ลลิล กรีนวิลล (รามอินทรา-วัชรพล) 12 30.79 11 26.91 - - 1 3.88 - -
บานลลิล (รามอินทรา-วัชรพล) 3 7.89 1 2.63 - - 1 3.27 1 1.99

บานบุรีรมย (รามอินทรา-คูบอน) 26 47.60 13 23.37 9 16.27 4 7.96 - -

ลัลลี ่วลิล (พหลโยธิน-วงแหวน) 4 13.31 2 6.99 - - 2 6.33 - -

ลัลลี ่วิลล (ธูปเตมีย) - - - - - - - - - -

บานลลลิ (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 3 7.46 3 7.46 - - - - - -

ลัลลี ่วลิล (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 9 9.74 6 6.68 - - 2 2.17 1 0.89

บานลลษิา (ศรีนครินทร-เทพารักษ) 8 4.77 2 1.46 2 1.3 1 0.65 3 1.37

ลัลลี ่วลิล  ธนบุรีรมย 3 5.37 3 5.37 - - - - - -

ลลิล กรีนวิลล (วงแหวน-เอกชัย) 20 22.92 7 9.46 2 1.89 8 8.18 3 3.40

รวม 88 149.85 48 90.31 13 19.46 19 32.44 8 7.65

(3.3) สภาพคลอง

(1) กระแสเงินสด
เนือ่งจาก มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในป 2545 และการปรับปรุงงบการเงินของป 2544 มิไดมีการจัด

ทํ างบกระแสเงินสด ดังน้ัน จึงทํ าใหไมสามารถจัดทํ างบกระแสเงินสดระหวางป 2542 ถึงป 2544 รวมท้ังเปรียบเทียบ
กบังบกระแสเงินสดในครึ่งปแรกของป 2545 ได

รายการในงบกระแสเงินสด

หนวย : ลานบาท 30 มิ.ย. 2545
กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 114.36
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดํ าเนินงาน (91.43)
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมการลงทุน (14.78)
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 92.14

กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (14.06)

บรษิทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเปนลบในงวด 6 เดือนแรกของป 2545 จ ํานวน (91.43) ลาน
บาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเปดโครงการใหมและการดํ าเนินนโยบายบานพรอมขายและบานสรางกอนขายท่ีเปน
สดัสวนสงูถงึรอยละ 84.93 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ทํ าใหบริษัทฯ มีการลงทุนในสวนการพัฒนาโครงการบาน
จัดสรรและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสินคาคงเหลือเพื่อขายที่มากขึ้นเปนจ ํานวน 207.70 ลาน
บาท อกีท้ังบรษิทัฯ ไดมีการจายมัดจ ําลวงหนาคาที่ดินเพื่อใชในการพัฒนาโครงการใหมตามแผนงานจ ํานวน 59.43 
ลานบาท และบริษัทฯ ยังไดมีการซ้ือท่ีดินรอการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 11 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสดสทุธิกอน
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กิจกรรมจัดหาเงินเปนลบเพ่ิมข้ึนเปน 106.21 ลานบาท เมื่อรวมกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 
92.14 ลานบาท ทํ าใหในชวง 6 เดือนแรกของป 2545 บรษิทัฯ มีเงินสดสุทธิลดลงอีก 14.06 ลานบาท

 (2) บรษัิทฯ มีสภาพคลองทางการเงินในงวดครึ่งปแรกของป 2545 ลดลงเลก็นอย โดยดูไดจากอัตรา
สวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ซ่ึงเทากับ 3.73 เทา และ 0.08 เทา เทียบกับอตัราสวนดังกลาว
ของป 2544 ซ่ึงเทากับ 4.02 เทา และ 0.12 เทา ตามล ําดับ สวนหน่ึงเปนผลมาจากการกูยืมเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนในคร่ึง
ปแรกของป 2545 เพ่ือลงทุนพัฒนาโครงการใหม

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี Cash Cycle ที่ลดลงจาก 23.91 วันในป 2544 เปน 17.66 วันในครึ่งปแรกของป 
2545 เนือ่งจากระยะเวลาชํ าระหน้ีเฉล่ียของบริษัทฯ เพ่ิมมากข้ึน จาก 7.44 วันในป 2544 เปน 16.41 วันในครึ่งป
แรกของป 2545 ถึงแมวา บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 1.67 วัน ในป 2544 เปน 4.30 วันใน
ครึ่งปแรกของป 2545 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการเชค็รับลวงหนาเพิ่มขึ้นจาก 10.75 ลานบาทในป 2544 เปน 
23.28 ลานบาทในงวดครึ่งปแรกของป 2545 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจํ านวน 12.53 ลานบาท หรอื รอยละ 116.56 ท้ังน้ี ราย
การเชค็รบัลวงหนาน้ี เปนเช็คสามารถเรียกเก็บเงินไดทันทีแตบริษัทฯ ยังมิไดนํ าไปข้ึนเงินในวันท่ีปดงบ

 (3) ณ 31 ธนัวาคม 2544 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นหลังจากหักเช็ครับลวงหนาจากลูกคาแลว จ ํานวน 
126.25 ลานบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2545 มีจ ํานวน 144.73 ลานบาท ซึ่งหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินจากการ
ดํ าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หากพจิารณาดานสัดสวนของหนี้ระยะสั้นและระยะยาว และสัดสวนหนี้สินตอทุน ใน
ชวงครึ่งปแรกของป 2545 บริษัทฯ มีสัดสวนดังกลาวที่ 1.03 เทา และ 0.81 เทา ในขณะที่ป 2544 ท่ี 0.97 เทา 
และ 0.71 เทา ตามลํ าดับ ซึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีการกูยืมเงินในระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นเพื่อใชพัฒนาโครงการ

(3.4) รายจายลงทุน

ปจจุบัน บรษัิทฯ มีการลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ-หุนกูดอยสิทธิของสถาบันการเงินแหงหน่ึง และไมมี
การลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยอื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนหลักดานขยายและพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรเพื่อขาย ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

(3.5) แหลงท่ีมาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.71 เทา ในป 
2544 และ ส ําหรับงวดครึ่งปแรกของป 2545 เทากับ 0.81 ซ่ึงเม่ือเปรียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันถือวาอยู
ในระดับต่ํ า โดยมีรายละเอียดหน้ีสินดังน้ี
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รายละเอียดหน้ีสิน ณ 30 มิถุนายน 2545
หนวย: ลานบาท

ประเภทหน้ีสิน จํ านวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย หลักประกัน ระยะเวลาครบกํ าหนด
O/D 1.535 3.25%

(เงินฝากสะสมทรัพย + 1.50%)
หลกัทรัพยกรรมการ ตออายุวงเงินทุก 1 ป

O/D 7.237 MOR ที่ดินโครงการตางๆ ตออายุวงเงินทุก 1 ป
O/D 0.377 3.50%

(เงินฝากประจ ํา 12 เดือน + 1.50%)
หลกัทรัพยกรรมการ ตออายุวงเงินทุก 1 ป

O/D 6.853 MOR-0.25% ที่ดินโครงการตางๆ ตออายุวงเงินทุก 1 ป
O/D 2.770  4.25%

(เงินฝากประจ ํา 12 เดือน + 2.00%)
หลกัทรัพยกรรมการ ตออายุวงเงินทุก 1 ป

O/D 0.028 MOR+0.5% ที่ดินโครงการตางๆ ตออายุวงเงินทุก 1 ป
ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) 115.000 3.50%

(เงินฝากประจ ํา 12 เดือน + 1.50%)
หลกัทรัพยกรรมการ ภายใน 3-12 เดือน

เงินกู 10.000 MLR ที่ดินโครงการตางๆ ภายใน 1- 2 ป
ช ําระคืนโดยปลอดจ ํานองหลกัประกัน

เงินกู 20.000 MLR ที่ดินโครงการตางๆ ภายใน 1- 2 ป
ช ําระคืนโดยปลอดจ ํานองหลกัประกัน

เงินกู 10.000 MLR-0.25% ที่ดินโครงการตางๆ ภายใน 1- 2 ป
ช ําระคืนโดยปลอดจ ํานองหลกัประกัน

ตั๋วแลกเงิน (BE) 357.000 8%
(MLR+1.0%)

หลกัทรัพยกรรมการ ภายใน 2 เดือน

L/G 41.690 คาธรรมเนียม 2% ที่ดินโครงการตางๆ ภายใน 1 ป
L/G 38.398 คาธรรมเนียม 2% ที่ดินโครงการตางๆ ภายใน 1 ป

หากพจิารณาหนีส้นิตามตารางนี ้ จะพบวาบริษัทฯ ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอย
ตัว (Floating Interest Rate) ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะมีการปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด จึงสงผลใหบริษัทฯ มีความ
เสีย่งในเรือ่งอตัราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการด ําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปจจุบัน 
บรษิทัฯ ไมไดใชเคร่ืองมือทางการเงินใดๆ เพ่ือปองกันความเส่ียง อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยสวนใหญของบริษัทฯ ท่ี
ถกูเรยีกเก็บจากสถาบันการเงินจะต่ํ ากวาดอกเบี้ยเงินกูชั้นดีจากสถาบันการเงิน (MLR) ท้ังน้ี เปนผลมาจากสภาพหลัก
ประกันชัน้ดีสวนใหญ ซ่ึงเปนเงินฝากประจํ ากรรมสิทธิ์ของกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดรับความเชื่อมั่นในระดับ
หนึง่จากสถาบนัการเงินมาเปนระยะเวลานานอีกดวย นอกจากนี ้บริษัทฯ ไมมีหน้ีสินในสกุลตางประเทศ จึงไมมีความ
เสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

ส ําหรับสวนของผูถือหุน ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํ านวน 95 ลานบาท จากผู
ถอืหุนเดิม รวมเปนทุนจดทะเบียนใหมจํ านวน 650 ลานบาท (แบงเปนหุนสามัญ 6.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 
ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯ ไดเรียกชํ าระ และรบัช ําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลว และตอมาในเดือนสิงหาคม 
2545 บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว เปนหุนละ 5 บาท รวมเปนหุนสามัญ 130 ลานหุน
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12.3 ปจจยัและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการด ําเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต
สวนของหน้ีสินรวมของบริษัทฯ ในชวงครึ่งปแรกของป 2545 ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 30.24 เม่ือเปรียบเทียบกับ

งวดสิน้ป 2544 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกูยืมเงินจากธนาคารเพ่ิมมากข้ึน เพื่อใชในการพัฒนาโครงการใหมและการ
จัดซ้ือท่ีดินใหมส ําหรับการดํ าเนินโครงการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ในปนี ้รวม
ท้ังบรษิทัฯ ไดมีการซื้อวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการกอสรางโครงการใหม แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิม
ทุนจาก 555 ลานบาทในป 2544 เปน 650 ลานบาทในเดือน กรกฎาคม 2545 เพื่อรองรับการขยายกิจการใน
อนาคต จงึสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูในระดับตํ ่า โดย ณ 31 ธันวาคม 2544 และ 30 มิถุนายน 2545 
บรษิทัฯ มอีัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูที่ 0.71 เทา และ 0.81 เทา ตามลํ าดับ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับอตุสาหกรรม           
สดัสวนดังกลาวยังถือวาอยูในระดับต่ํ า  แสดงใหเห็นถงึความแข็งแกรงของโครงสรางเงินทุนและความสามารถในการ
ขยายโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ

–ไมมี-


