
บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด
รายงานผูสอบบัญชี

สําหรับป 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม)



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด   

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม)  งบกําไร
ขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2544
(ฉบับปรับปรุงใหม) ของบริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกาํหนด
ใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบิติังานเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางมเีหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถงึการใชวิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบ
รายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํา
ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม) แสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2544 และผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส 
จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหขอสังเกต ดังน้ี

1.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.1 งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 
(ฉบับปรับปรุงใหม) น้ี จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ในการใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยงบการเงินฉบับปรับปรุงใหม
ดังกลาว ไดจัดทําขึ้นจากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ที่ขาพเจาไดเคยตรวจสอบและรายงานไว 
ตามรายงานลงวันที ่ 19 มีนาคม 2545 โดยมีการปรับปรุงงบการเงินใหม ดวยผลกระทบของการเปลี่ยน
แปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได และการรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง จากเดิมรับรู
รายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ และทยอยตัดจายเปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคา ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของกรม
สรรพากร  เปลี่ยนเปนรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธิใหแกผูซื้อ
แลว และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตน
ทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และขาพเจาไดตรวจสอบ
รายการปรับปรุงดังกลาว และเห็นวาเปนรายปรับปรุงที่เหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงโดยถูกตองแลว  
ดังน้ัน ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด ตามที่แสดงในรายงานนี ้จึงแตกตางจากที่ไดแสดงไวในรายงานเดิม
ของขาพเจา  ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานเดิมนั้น

2.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 บริษัทฯ มิไดนําเสนองบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2544 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหมายเหต ุ 4
และบริษัทฯ ไมสามารถหาผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาปรับปรุง
งบการเงินป 2543 เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินป 2544 ในการจัดทํางบกระแสเงินสด
ได

3.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1   บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได จากเดิมรับรูรายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของ
กรมสรรพากร  เปลี่ยนเปนรับรูรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิใหแกผู
ซื้อแลวซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 
บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงินป 2544 ใหม เสมือนวาบริษัทไดรับรูรายไดตามนโยบายการบัญชีใหม
มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตั้งแตอดีตจนถึงตนปปจจุบันที่ตองนํามา
ปรับปรุงกับกําไร(ขาดทุน)สะสมตนงวดของป 2544 มีจํานวน (22.49) ลานบาท



4.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2  บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง  จากเดิมที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ และทยอยรับรูเปนตนทุนขาย ผานบัญชีคาเสื่อมราคาซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของกรม
สรรพากร เปลี่ยนเปนรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนสวนหน่ึงของตนทุนสินคาคงเหลือ และ
ตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงินป 2544 ใหมเสมือนวาบริษัท
ไดรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด   ผลสะสมจากการเปลี่ยน
แปลงนโยบายการบัญชีต้ังแตอดีตจนถึงตนปปจจุบันที่ตองนํามาปรับปรุงกับกําไร(ขาดทุน)สะสมตน
งวดของป 2544 มีจํานวน 5.68 ลานบาท

ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการทําหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือแจงขอ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด

(นายสมชาย  คุรุจิตโกศล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3277

กรุงเทพมหานคร
วันท่ี  7  ตุลาคม  2545
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2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
                    สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
          เงินสดและเงินฝากธนาคาร 19,770,449.90
          เช็ครับ 10,747,900.00
          สินคาคงเหลือ (หมายเหต ุ 5) 1,016,950,984.98
          สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8,903,855.21
                    รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,056,373,190.09
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหต ุ 6) 5,000,000.00
ท่ีดินรอการพัฒนา (หมายเหต ุ 7) 107,203,413.18
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหต ุ 8) 126,126,105.65
สินทรัพยอ่ืน-สุทธิ (หมายเหต ุ 9) 705,588.14
                    รวมสินทรัพย 1,295,408,297.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
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2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
                   หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
          เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหต ุ 10) 29,375,734.76
          เงินกูยืมระยะส้ัน (หมายเหต ุ 10, 11) 137,000,000.00
          เช็คจายลงวันที่ลวงหนา 31,799,788.96
          เจาหน้ีการคา 8,097,534.06
          รายไดรับลวงหนา 44,633,096.17
          ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (หมายเหต ุ 15) 10,338,597.46
          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,740,699.70
                   รวมหน้ีสินหมุนเวียน 262,985,451.11
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหต ุ 10, 12) 271,100,200.00
หน้ีสินอ่ืน 3,010,284.00
                   รวมหน้ีสิน 537,095,935.11
สวนของผูถือหุน
          ทุนเรือนหุน
               ทุนจดทะเบียน
                    หุนสามัญ 5,550,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท 555,000,000.00
               ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
                    หุนสามัญ 5,550,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท 555,000,000.00
          กําไร(ขาดทุน)สะสม (หมายเหต ุ13) 203,312,361.95
                   รวมสวนของผูถือหุน 758,312,361.95
                   รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,295,408,297.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 

บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด
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2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการดําเนินงาน
          รายไดจากการขาย 1,413,530,454.83
          รายไดอื่น 5,091,742.14
                    รวมรายได 1,418,622,196.97
คาใชจายจากการดําเนินงาน
          ตนทุนขาย 1,217,433,116.13
          คาใชจายในการขายและบริหาร 104,241,934.80
                    รวมคาใชจาย 1,321,675,050.93
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 96,947,146.04
ดอกเบ้ียจาย (27,186,986.69)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  14) (34,522,978.06)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 35,237,181.29

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 6.35
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 5,550,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากดั
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2544
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2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
ทุนเรือนหุน
     หุนสามัญ
               ยอดตนงวด 555,000,000.00
               เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด -
               ยอดปลายงวด 555,000,000.00

กําไร(ขาดทุน)สะสม (หมายเหตุ 13)
               ยอดตนงวดกอนปรับปรุง 184,879,606.19
               เพ่ิม(ลด)จากการปรับปรุงยอดตนงวด (16,804,425.53)
               ยอดตนงวดหลังปรับปรุง 168,075,180.66
               เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด 35,237,181.29
               ยอดปลายงวด 203,312,361.95
รวมสวนของผูถือหุน 758,312,361.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2544

บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากดั
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บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันท่ี 31 ธันวาคม 2544

1. เกณฑการเสนองบการเงิน
1.1 งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 (ฉบับปรับปรุงใหม) น้ี จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 
ในการใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยงบการเงินฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ไดจัดทําขึ้นจากงบการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานลงวันที่ 19 
มีนาคม 2545 โดยมีการปรับปรุงงบการเงินใหม ดวยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได และการรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง จากเดิมรับรู    
รายไดตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหน่ึงของ     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และทยอยตัดจายเปนตนทุนขายผานบัญชีคาเสื่อมราคา ซึ่งเปนไป   
ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร  เปล่ียนเปนรับรูรายไดเม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญา และ  
มีการโอนกรรมสิทธิใหแกผูซื้อแลว และรับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนสินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายซึ่งเปนไปตาม       
หลกัการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป ดังน้ัน ฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2544 และผลการดําเนินงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด ตามที่แสดงในรายงานนี ้     
จึงแตกตางจากที่ไดแสดงไวใน  รายงานเดิม

1.2 บริษัทฯ มิไดนําเสนองบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2544 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหมายเหตุ 4 และบริษัทฯ ไมสามารถหาผลกระทบสะสมที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี มาปรับปรุงงบการเงินป 2543 เพื่อประโยชนใน
การเปรียบเทียบกับงบการเงินป 2544 ในการจัดทํางบกระแสเงินสดได
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2. ขอมูลทั่วไป
บริษัท ลลิล แลนดแอนดเฮาส จํากัด  จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ทะเบียนเลขที่ 8781/2531  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531       
สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที ่222/2 ถนนศรีนครินทร  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป   กรุงเทพมหานคร
โดยมีธุรกิจหลัก คือ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย

บริษัทฯ มีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  ดังน้ี
2544

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน) 90
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท) 25.01

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
งบการเงินน้ีจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีทีป่ระกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบญัชี

รับอนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  ดังน้ี
3.1 การรับรูรายได บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน เม่ืองานกอสรางเสร็จตามสัญญา
และมีการโอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อหลังจากไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว

3.2 ตนทุนขาย บริษัทฯ รับรูตนทุนขายบานพรอมท่ีดิน โดยบริษัทไดทําการแบงสรรตนทุนการ
พัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทนุท่ีเกิดขึน้จริงดวย)   ใหกับบานพรอมที่ดิน
ที่ขาย ตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายของแตละโครงการ และรับรูเปนตนทุนขายตามรายไดจากการ
ขายที่ไดบันทึกไว

3.3 สินคาคงเหลือ บริษัทตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา
ใดจะต่ํากวา สินคาคงเหลือ ประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คา
กอสราง และดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เกี่ยวของ โดยจะตัดจายเปนตนทุนขาย ตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขาย
ของแตละโครงการ

3.4 เงินลงทุนระยะยาว  เปนเงินลงทุนทั่วไปในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ-ิหุนกูดวยสิทธ ิ ซึ่งจะ
บันทึกบัญชีโดยวิธีราคาทุน (Cost Method) และปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ดังกลาว
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3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเส่ือมราคาของอาคาร
และอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง (Straight Line)  ตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้

อาคารสํานักงาน 20 ป
อาคารสํานักงานขาย  5 ป
ตูคอนเทนเนอร  5 ป
สาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหยอม สนามเด็กเลน  5 ป
ยานพาหนะ         5 - 10 ป
เครื่องตกแตงสํานักงาน  5 ป
เครื่องใชสํานักงาน  5 ป

สาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหยอม สนามเด็กเลน ท่ีสรางข้ึนกอนพระราชบัญญัติการจัด
สรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช บริษัทจะบันทึกเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
สวนสาธารณูปโภค อาคารสโมสร สวนหยอม สนามเด็กเลน ที่สรางขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช และบริษัทแสดงเจตนารมยเปนบริการสาธารณะ 
บริษัทจะบันทึกเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ และจะตัดจายเปนตนทุนขายตามอัตราสวนพื้น
ที่ที่ขายแตละโครงการ

3.6 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน และเพื่อการกอ
สรางโครงการตางๆ บริษัทจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญช ีและถือเปนสวนหนึ่งของสินคา
คงเหลือของแตละโครงการ โดยจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ หรือเมื่อมีการขาย 
หรือเม่ือโครงการมีปญหา เกิดการหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการดําเนินการพัฒนาตอไป

3.7 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  ดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลวในระหวางงวด   ซึ่งไมไดคํานวณกําไร
(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด  เนื่องจากบริษัทฯ  ไมมีหุนสามัญเทียบเทา

3.8 การใชประมาณการทางบัญช ีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
ฝายบริหารตองใชประมาณการและการต้ังสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวน
เงินเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย    
หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ และภาระผูกพนัซึง่ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4.1 การรับรูรายได

บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได จากเดิมรับรูรายได
ตามงวดที่ถึงกําหนดชําระซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร เปนรับรูรายไดเมื่องาน
กอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิใหแกผูซื้อแลวซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชี   
ทีรั่บรองทัว่ไป ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดัีงกลาว บริษทัไดมกีารปรับปรุงงบการเงิน
ป 2544 ใหมเสมือนวาบริษัทไดรับรูรายไดตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้ังแตอดีตจนถึงตนปปจจุบันที่ตองนํามาปรับปรุงกับ
กําไร(ขาดทุน)สะสมตนงวดของป 2544 มีจํานวน(22.49) ลานบาท

4.2 ตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง
บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูตนทุนสาธารณูปโภค     

สวนกลาง  จากเดิมที่บันทึกเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และทยอยรับรูเปน     
ตนทุนขาย ผานบัญชีคาเสื่อมราคาซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของกรมสรรพากรเปลี่ยนเปนรับรู     
ตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง เปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาคงเหลือ และตัดจายเปนตนทุน
ขายตามอัตราสวนพื้นที่ที่ขายซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงินป 2544 ใหมเสมือนวาบริษัทได  
รับรูตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลางตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต้ังแตอดีตจนถึงตนปปจจุบันที่ตองนํามาปรับปรุงกับกําไร    
(ขาดทุน)สะสมตนงวดของป 2544 มีจํานวน 5.68 ลานบาท

ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการทําหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เพ่ือแจงขอ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
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5. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544
งานระหวาง ดอกเบ้ีย คาพัฒนาท่ีดิน สาธารณูปโภค รวม

โครงการ ท่ีดิน บานพรอมท่ีดิน กอสราง รอตัดบัญชี รอตัดบัญชี รอตัดบัญชี
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ลัลลี่วิลล - ธูปะเตมีย                - 4,519,144.12                   -                   -                   - 164,084.79 4,683,228.91
ลัลลี่วิลล - ธนบุรีรมย 22,966,922.70 21,283,068.99 13,850,622.24 6,253,535.35 2,676,634.85 16,920,650.21 83,951,434.34
ลัลลี่วิลล - เทพารักษ 1 75,659,939.89 25,629,985.44 58,191,829.96 32,009,435.62 17,212,215.53 25,642,362.66 234,345,769.10
ลัลลี่วิลล - วัชรพล-ลําลูกกา 38,185,552.14 5,786,999.54 14,200,495.54 12,918,649.59 5,097,310.88 12,621,436.62 88,810,444.31
ลลิลกรีนวิลล - ออนนุช                - 4,313,870.93                   -                   -                   - 28,611.89 4,342,482.82
ลลิษา 27,132,400.54 427,084.05 21,800,596.33 4,250,981.10                   - 17,036,596.20 70,647,658.22
บานลลิล - รามอินทรา 1 7,366,785.98 5,926,978.81 20,384,348.74 1,614,673.00 2,794,777.59 9,780,271.66 47,867,835.78
ลลิลกรีนวลิล - รามอินทรา 2 54,802,790.53                   - 10,598,892.89 2,236,342.45 13,619,282.40 30,969,748.64 112,227,056.91
ลลิลกรีนวลิล - บางบอน 5,895,988.19 7,520,369.73 23,904,918.20 2,469,659.08 5,462,489.10 10,812,371.04 56,065,795.34
บานบุรีรมย 1(คูบอน 1) 6,372,859.85                   - 14,986,095.26 1,997,298.81 4,189,199.30 9,225,497.09 36,770,950.31
บานบุรีรมย 2(คูบอน 2) 29,413,107.31                   - 15,402,338.33 3,434,390.30 8,118,509.71 18,982,981.85 75,351,327.50
บานบุรีรมย 3(คูบอน 3) 46,174,500.00                   -                   - 1,296,684.92 4,193,572.00                   - 51,664,756.92
บานลลิล - เทพารักษ 2 61,005,243.89 6,573,695.26 23,074,187.21 4,560,865.26 12,825,790.66 36,080,582.24 144,120,364.52
ลัลลี่วิลล - ลําลูกกา                - 2,211,340.00                   -                   -                   -                   - 2,211,340.00
ลัลลี่วิลล - ศรีนครินทร                - 3,890,540.00                   -                   -                   -                   - 3,890,540.00
              รวม 374,976,091.02 88,083,076.87 216,394,324.70 73,042,515.48 76,189,782.02 188,265,194.89 1,016,950,984.98

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนใหญ ไดนําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อ
ที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยตามหมายเหตุ 10

6. เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ทั้งจํานวนเปนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ-ิหุนกู  

ดอยสทิธขิองสถาบนัการเงนิแหงหน่ึง โดยในป 2544 บริษทัไดรับเงนิปนผลในหนวยลงทนุหนวยละ 
0.08 บาท

7. ท่ีดินรอการพัฒนา
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เปนที่ดินที่จะใชพัฒนาตอไปในอนาคต ซึ่งแสดงในราคาทุน

อันประกอบดวยคาที่ดิน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
ประกอบดวย

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2544

บาท
(ปรับปรุงใหม)

ราคาทุน
ท่ีดิน 39,979,536.06
ท่ีดิน-สโมสรและสระวายน้ํา 16,185,665.21
อาคาร 28,835,249.77
อาคาร-สโมสรและสระวายน้ํา 28,817,698.38
เคร่ืองใชสํานักงาน 8,793,753.98
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 32,004,791.89
สํานักงานขาย 495,694.27
ยานพาหนะ 31,891,067.00
ตูคอนเทนเนอร 433,822.00

รวมราคาทุน 187,437,278.56
    คาเส่ือมราคาสะสม
อาคาร (12,165,606.59)
อาคาร-สโมสรและสระวายน้ํา (12,516,194.50)
เคร่ืองใชสํานักงาน (6,353,895.72)
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน (12,391,187.33)
ยานพาหนะ (17,244,073.77)
ตูคอนเทนเนอร (433,819.00)
สํานักงานขาย (206,396.00)
    รวมคาเส่ือมราคาสะสม (61,311,172.91)
    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 126,126,105.65
คาเส่ือมราคา
   สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 13,289,194.84
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9. สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ
ประกอบดวย
                                                                                            ณ วันที่

31 ธันวาคม 2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 5,507,055.93
เงินมัดจําและเงินประกัน 705,588.14

6,212,644.07
หัก คาเผื่อการดอยคา-ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย (5,507,055.93)
              สุทธิ 705,588.14

10. สินเชื่อและการค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ 

ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามหมายเหต ุ 5 และหมายเหตุ 8 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน และ    
หลักทรัพยของกรรมการ และกรรมการรวมค้ําประกันสวนตัว

11. เงินกูยืมระยะส้ัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยและสถานบันการ

เงินในรูปต๋ัวแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเงินบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR

12. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย
                                                                                              ณ วันที่                                

31 ธันวาคม 2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
เงินกูยืมระยะยาว-วัตถุประสงคเพ่ือซ้ือท่ีดิน 10,100,200.00
เงินกูยืมระยะยาว-วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาท่ีดินและกอสราง 261,000,000.00
              รวม 271,100,200.00

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เงินกูยืมระยะยาววัตถุประสงคเพื่อซื้อที่ดิน เปนเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชย โดยมีเงื่อนไขการผอนชําระเงินตนคืนเมื่อมีการไถถอนจํานองหลักประกัน โดยมี
กําหนดชําระภายในระยะเวลา 24-36 เดือน อัตราดอกเบ้ีย MLR
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เงินกูยืมระยะยาววัตถุประสงคเพื่อพัฒนาที่ดิน และกอสราง
โครงการ เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน และตั๋วแลกเงิน
ประเภทครบกําหนดอายุชําระ 1 เดือน – 12 เดือน โดยบริษัทฯ สามารถที่จะขอตออายุตั๋วออกไป
ไดอีก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR

13. กําไรสะสม
ประกอบดวย
                                                                                                   ณ วันที่

31 ธันวาคม 2544
บาท

(ปรับปรุงใหม)
กําไรสะสมตนงวดกอนปรับปรุง 184,879,606.19
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ :
       - การรับรูรายได (22,485,791.33)
       - ตนทุนสาธารณูปโภคสวนกลาง 5,681,365.80
กําไรสะสมตนงวดหลังปรับปรุง 168,075,180.66
กําไรสุทธิ 35,237,181.29
กําไรสะสมปลายงวด 203,312,361.95

14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางภาษีภายหลัง

บวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร

15. ภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนาโครงการในสวน

ของสาธารณูปโภคสวนกลาง และภาระผูกพันที่จะตองกอสรางตามสัญญากอสรางโครงการ ดังน้ี
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2544
บาท

งานพัฒนาสาธารณูปโภคสวนกลางโครงการตางๆ 10,930,623.57
งานกอสรางตามสัญญาโครงการตางๆ 102,697,600.00



16

16. หนังสือค้ําประกัน
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษทัมหีนังสอืค้าํประกนัทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯ

คงเหลือจํานวน 73.98 ลานบาท


