
ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่29 

5 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

5.1 ทรพัยส์นิถาวรหลกัทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556มรีายละเอยีดดงันี้ 

            หน่วย:บาท 
ประเภท/ลกัษณะ

ทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระค ำ้ประกนั รำคำทุน 
มลูค่ำตำมบญัชี

สทุธิ  

ทีด่นิ เจา้ของ 
จ านองเพือ่เป็นประกนัเงนิกูจ้ากธนาคารแลนด์
แอนดเ์ฮาส ์

31,192,489 31,192,489 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง         

อาคารสถานที ่ เจา้ของ 
จ านองเพือ่เป็นประกนัเงนิกูจ้ากธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 

25,513,741 24,839,665 

อาคารส านกังานสาขา เจา้ของ -            810,000 713,720 

ทรพัยส์นิระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ -            705,090 705,090 

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้
ส านกังาน 

    
  

เครือ่งปรบัอากาศ เจา้ของ 
จ านองเพื่อเป็นประกันเงนิกู้ ธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

3,235,034 2,287,729 

โทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ เจา้ของ - 579,550 380,887 

อุปกรณ์เครือ่งตกแต่งและ
เครือ่งใช ้

เจา้ของ - 3,549,855 2,532,572 

ระบบคอมพวิเตอร ์ เจา้ของ - 4,570,613 2,071,599 

ยานพาหนะ เจา้ของ - 9,841,720 3,835,708 

รวมทัง้สิน้     79,998,092 68,559,459 
 

 

หมายเหตุ : ณ 31 ธ.ค. 2556 บรษิทัฯ มวีงเงนิกู ้ 3,148 ลา้นบาททีกู่ย้มืจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่หลกัประกนั
เงนิกูจ้ านวนนี้ประกอบดว้ย ทรพัยส์นิทีร่ะบุภาระจ านองตามขา้งตน้  สญัญาเช่าซื้อมลูค่ารอ้ยละ 124.78 ของวงเงนิกู ้และ การค ้าประกนั
ส่วนบุคคลโดยนายสามารถ จริะด ารง นางสาวกตกิา จริะด ารง และ นายกานต์ จริะด ารง รวมทัง้ หุน้ของบรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั
บางส่วน 
 

 

 

 

 

  



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่30 

5.2 ทรพัยส์นิถาวรหลกัทีบ่รษิทัใชใ้นการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555มรีายละเอยีดดงันี้ 

            หน่วย: บาท 
ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภำระค ำ้ประกนั รำคำทุน มลูค่ำตำมบญัชี

สทุธิ  

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุง เจา้ของ จ านองเพือ่เป็นประกนัเงนิกูธ้นาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

26,500,000 26,500,000 

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง      

อาคารระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ จ านองเพือ่เป็นประกนัเงนิกูธ้นาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

25,913,626 25,913,626 

อาคารส านกังานสาขา เจา้ของ - 810,000 752,720 

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้
ส านกังาน 

     

เครือ่งปรบัอากาศ เจา้ของ จ านองเพือ่เป็นประกนัเงนิกูธ้นาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

3,115,816 2,813,279 

โทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ เจา้ของ - 549,428 457,039 

อุปกรณ์เครือ่งตกแต่งและ
เครือ่งใชส้ านกังาน 

เจา้ของ - 2,733,682 2,283,992 

ระบบคอมพวิเตอร ์ เจา้ของ - 2,785,705 1,375,039 

ยานพาหนะ เจา้ของ - 8,796,860 5,261,444 

รวมทัง้สิน้    71,205,117 65,357,139 

หมายเหตุ : ณ 31 ธ.ค. 2555 บรษิทัฯ มวีงเงนิกู ้ 2,148 ลา้นบาททีกู่ย้มืจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่หลกัประกนั
เงนิกูจ้ านวนนี้ประกอบดว้ย ทรพัยส์นิทีร่ะบุภาระจ านองตามขา้งตน้  สญัญาเช่าซื้อมลูค่ารอ้ยละ 95.11  ของวงเงนิกู ้และ การค ้าประกนั
ส่วนบุคคลโดยนายสามารถ จริะด ารง นางสาวกตกิา จริะด ารง และ นายกานต์ จริะด ารง รวมทัง้ หุน้ของบรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั
ทัง้หมดบางส่วน 
 


