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 รายงานประจําป 2556 

 
 

 ประวัติความเปนมา  
   บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยเกรียง 
กรุป จํากัด (มหาชน)) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2503 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับส่ิงทอ โดยเม่ือ
วันท่ี 10 สิงหาคม 2535 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                     
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนในป 2537 
 เนื่องจากผลขาดทุนในชวงป 2536-2540 สงผลทําใหในป 2541บริษัทฯไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยฯ             
เร่ืองการเขาเกณฑอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยฯ                      
มีคําส่ังเปล่ียนหมวดการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ จากหมวดส่ิงทอ เปนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไข
ดําเนินการ (REHABCO) ตอมาบริษัทฯไดดําเนินการแกไขตามแผนการแกไขใหพนเหตุเพิกถอนดังกลาว                  
ตลาดหลักทรัพยฯจึงอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัทฯเปดทําการซ้ือขายในหมวด REHABCO อีกคร้ังในเดือนเมษายน 2546 

จากการเปดการคาเสรี  รวมถึงการยกเลิกระบบการจัดสรรโควตาส่ิงทอในตนป 2548 ทําใหภาวการณแขงขัน         
ในตลาดการคารุนแรงอยางมากทั้งในประเทศและตางประเทศ  สงผลใหราคาขายของสินคาส่ิงทอลดลง และทําให
บริษัทฯ ตองประสบกับภาวะขาดทุน และมีปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน  ตลาดหลักทรัพยฯ จึงส่ังหามซื้อขายหุน
ของบริษัทฯ จนกวาจะพนเหตุเพิกถอนและยายกลับหมวดปกติ  และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2549 ตลาดหลักทรัพยฯ             
ไดยกเลิกหมวด REHABCO และยายบริษัทฯไปอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด                 
(Non-Performing Group)   

จากการท่ีบริษัทฯ ไดยุติการประกอบธุรกิจดานส่ิงทอ ในป 2549 โดยหยุดการผลิตในสวนโรงปนดายและ            
โรงทอในเดือนกุมภาพันธ 2549 และหยุดการผลิตในสวนของแผนกการเมนททั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2549                           
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ตลาดหลักทรัพยฯไดแจงเพิ่มเหตุเขาขายอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย                     
จดทะเบียนอีกเหตุหน่ึง เน่ืองดวยบริษัทฯมีการหยุดประกอบกิจการเกือบทั้งหมด และสินทรัพยที่ใชในดําเนินงานของ
บริษัทฯไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ  
  ภายหลังจากการหยุดกิจการส่ิงทอ บริษัทฯมีโครงการที่จะดําเนินธุรกิจใหม คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
โดยในป 2551 บริษัทฯพยายามปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน 2 แหง และในที่สุดก็ประสบความสําเร็จ                    
ในการปรับโครงสรางหนี้และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯจึงไดเร่ิมประกอบธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย           
โดยการเปนนายหนาขายหองชุดและมีรายไดจากธุรกิจนายหนาซื้อขายคอนโดมิเนียม ป 2552 บริษัทไดประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอยางจริงจังโดยเขาไปลงทุนซื้อหองชุดคอนโดมิเนียม และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางเพื่อขาย โดยบริษัทฯ
เขาซื้อทรัพยสินจาก บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เคเอ็มพี พร็อพเพอรต้ี จํากัด จากกลุม ณุศาศิริ 
เปนทรัพยสินโครงการอสังหาริมทรัพย รวม 5 โครงการ ในมูลคารวมไมเกิน 2,490 ลานบาท เพื่อเปนทรัพยสินในการ
ดําเนินธุรกิจ และดําเนินการบริหารตอ โดยบริษัทฯไดเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา “ณุศาศิริ” ซึ่งเปนแบรนดเดิมที่มี
ชื่อเสียงในกลุมลูกคาระดับบนอยูแลว  และบริษัทฯ  ยังได รับสิทธิใหใช เคร่ืองหมายบริการ  “บานกฤษณา”                       
ในโครงการบานกฤษณา-พระราม 5 ซึ่งเปนแบรนดที่เปนท่ีรูจักพอสมควร  สินทรัพยที่ซื้อมา ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อเปนทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจและทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการกําไร 
เพื่อแกไขเหตุแหงการถูกเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯสินทรัพยที่ซื้อมา
ประกอบดวย  

ประวัติบริษัท 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

1)  พื้นที่สวนพลาซาของอาคารชุด โครงการณุศาศิริ แกรนด คอนโด (สุขุมวิท - เอกมัย)  
2)  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของโครงการณุศาศิริ สาทร - วงแหวน  
3)  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของ โครงการณุศาศิริ สาทร - ปนเกลา  
4)  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของโครงการณุศาศิริ พระราม 2  และ  
5)  โครงการบานกฤษณา พระราม 5 – กาญจนาภิเษก  

โดยชําระเปนเงินสดไมเกิน 1,500 ลานบาทและชําระเปนหุนเพิ่มทุนใหกลุมณุศาศิริไมเกิน 3,304.38 ลานหุน                 
ในราคาหุนละ 0.35 บาท  คิดเปนมูลคาไมเกิน 1,156.53 ลานบาท และเปล่ียนชื่อเปน บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด 
(มหาชน) ตอมาในป 2553 ไดเปดตัวโครงการในนามบริษัทฯอีก 2 โครงการ ไดแก 

1) โครงการคอนโดมิเนียม Up Ekamai ถนนเอกมัย 
2) โครงการคอนโดมิเนียม Parc Exo ถนนเกษตร-นวมินทร  

ปจจุบันรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนาย โดยในป 2556 บริษัทฯ  
ไดเปดตลาดใหมโดยขยายการลงทุนไปยังตางจังหวัด โดยมุงเนนการลงทุนไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเติบโต
ของความตองการท่ีพักอาศัยอยางตอเนื่อง เชน พัทยาและเขาใหญ เปนตน อยางไรก็ดี รายไดหลักของบริษัท                
ในป 2556 ยังคงมาจากการจําหนายโครงการซึ่งเปนโครงการท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากปกอน โดยเปนการจําหนาย
บานพักอาศัยในแนวราบประเภทบานเด่ียว ไดแก โครงการณุศาศิริพระราม 2 โครงการกฤษณาพระราม 5 โครงการ
บาน ณ ราธร และเร่ิมมีการรับรูรายไดเล็กนอยจากโครงการในแนวสูง เชน โครงการ PARC EXO นอกจากน้ัน           
ยังมีรายไดจากการจําหนายท่ีดินจัดสรรภายในโครงการ My Ozone ซึ่งเปนโครงการท่ีลงทุนใหมในชวงตนป 2556              
อีกดวย  
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 รายงานประจําป 2556 

 
 

 สรุปขอมูลทางการเงิน/งบการเงินรวม 
(หนวย:พันบาท) 

2556 2555 2554

                6,321.00                 4,726.05                 3,121.68

                    5,109.39                     3,792.88                     2,489.44

                       585.99                        457.64                        290.07

                       299.39                          17.69                          16.20

                       321.43                        247.08                          20.31

                    1,151.18                        791.45                        293.72

หน้ีสินรวม                     3,594.17                     2,398.37                     1,440.61

                    2,623.56                     2,273.56                     4,292.98

- - (2,419.25)

                    2,726.82                     2,328.58                     1,681.07

                       338.32                        506.02                        779.65

                       341.15                        543.08                        788.36

                       200.18                        290.94                        555.80

                       138.14                        215.08                        223.85

(51.70)                          76.98                          56.36

1.14                            1.32                            0.44

(0.02)                            0.04                            0.01

(15.15) 14.17                            7.15

(0.01) 3.31                            3.35

(0.82) 1.63                            1.81

 -  -  - 

อสังหาเพ่ือการลงทุน

สินทรัพย

สินทรัพยรวม

สินคาคงเหลือ

กําไรขั้นตนจากการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

เจาหน้ีการคา

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดใน 1 ป

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ

สวนของผูถือหุน

ผลการดําเนินงาน

รายไดจากการขาย

รายไดรวม

ตนทุนขาย

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน)

กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

อัตราสวนทางการเงิน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท/หุน )

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน ( บาท / หุน )

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม  (%)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

 
                
 
 
 
 
 
 

สรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

(หนวย:พันบาท) 
2556 % 2555 % 2554 %

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                7.44 0.12              45.16 0.96            252.76                8.10

ลูกหน้ีการคา                8.50 0.13                4.03 0.09              33.52                1.07

ลูกหน้ีอ่ืน              17.91 0.28              14.49 0.31              12.63                0.40

สินคาคงเหลือ         5,109.39 80.83         3,792.88 80.24         2,489.44              79.75

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            119.04 1.88            230.90 4.88              15.00                0.48

      5,262.28 83.25       4,087.46 86.47       2,803.35           89.80

เงินลงทุนในบริษัทรวม            157.63 2.49            157.18 3.33                    -                      - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย                    -   0.00                    -   0.00                    -                      - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น                1.14 0.02                1.22 0.03                1.21                0.04

สินทรัพยใหเชา - สุทธิ            586.00 9.27            457.65 9.68            290.08                9.29

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ            299.40 4.74              17.70 0.37              16.21                0.52

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 14.55 0.23 5.74 0.12 10.83                0.35

      1,058.72 16.75          639.49 13.53          318.33           10.20

รวมสินทรัพย       6,321.00 100.00       4,726.95 100.00       3,121.68          100.00

เงินเบกิเกินบญัชีและงินกูยืมระยะส้ันจาก            184.49 2.92            175.00 3.70                    -                      - 

เจาหน้ีการคา            321.44 5.09            247.09 5.23              20.32                0.65

เจาหน้ีอ่ืน            283.62 4.49            194.41 4.11              93.18                2.98

เงินกูยืมและหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ         1,153.17 18.24            792.65 16.77            296.63                9.50

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน            136.30 2.16            144.31 3.05              71.51                2.29

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน            114.67 1.81              65.13 1.38              28.71                0.92
รวมหนี้สินหมุนเวียน       2,193.69 34.70       1,618.59 34.24          510.35           16.35

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ                3.31 0.05                0.72 0.02                1.91                0.06

เงินกูยืมระยะยาว         1,396.35 22.09            778.73 16.47            928.10              29.73

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ๆ                0.82 0.01                0.33 0.01                0.25                0.01

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน       1,400.48 22.16          779.78 16.50          930.26           29.80

รวมหนี้สิน       3,594.17 56.86       2,398.37 50.74       1,440.61           46.15

                   - 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว         2,623.57 41.51         2,273.57 48.10         4,292.99            137.52

สวนเกินมูลคาหุน 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,419.25) (77.50)

กําไรสะสม                4.80 0.08              54.65 0.01 (193.11) (6.19)

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน                0.31 0.00                0.37 0.01                0.44                0.01

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม              98.15 1.55                0.00 0.00
รวมสวนของผูถือหุน       2,726.83 43.14       2,328.59 49.26       1,681.07           53.85

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน       6,321.00 100.00       4,726.96 100.00       3,121.68          100.00

สินทรัพย

สวนของทุนเรือนหุน

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
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(หนวย:พันบาท) 

2556 % 2555 % 2554 %

รายไดจากการขาย        316.30 93.49        494.34          97.69        750.93          96.32

รายไดจากกธุรกจิใหเชาและบริการ          22.02 6.51          10.29            2.03          23.83            3.06

รายไดจากธุรกิจรับเหมากอสราง               -   0.00            1.39            0.27            4.89            0.63
     338.32 100.00      506.02      100.00      779.65      100.00

ตนทุนขาย        186.98 55.27        275.45          54.43        539.01          69.13

ตนทุนจากธุรกิจใหเชาและบริการ          13.21 3.90          14.10            2.79          11.78            1.51

ตนทุนงานกอสราง               -   0.00            1.39            0.27            5.01            0.64
     200.19 59.17      290.94        57.50      555.80        71.29

     138.13 40.83      215.08        42.50      223.85        28.71

รายไดอื่น            2.85 0.84          37.03            7.32            8.68            1.11
รวมรายไดอ่ืน         2.85 0.84        37.03         7.32         8.68         1.11

       140.98 41.67        252.11          49.82        232.53          29.82

คาใชจายในการขาย          36.93 10.92          43.99            8.69          48.46            6.22

คาใชจายในการบริหาร        141.55 41.84        100.51          19.86        100.95          12.95

ตนทุนทางการเงนิ          12.78 3.78            7.09            1.40            7.20            0.92

รวมคาใชจาย      191.26 56.53      151.59          29.96      156.61          20.09

ขาดทุน ( กําไร ) จากสวนไดเสยีเงนิลงทุนในบริษัทรวม            0.44 0.13            0.37            0.07               -                 - 

(49.84) (14.73)        100.89          19.94          75.92            9.74

1.86 0.55          23.91            4.73          19.55            2.51

(51.70) (15.28)          76.98          15.21          56.37            7.23

(0.02)            0.04            0.01
   2,393.98    1,762.50    3,798.46

รายได

รวมรายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

จํานวนหุนถัวเฉลีย่

รวมตนทุนจากการขายและบริการ

รายไดอ่ืน

กําไรกอนคาใชจาย

กําไรขั้นตน

กําไร ( ขาดทุน ) กอนภาษีเงินได

ภาษีเงินได

กําไร ( ขาดทุน ) จากการดําเนินงาน
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

2556 2555 2554

กําไรสําหรับป (51.70)                          76.99                          56.37

คาเสือ่มราคาและรายจายตัดบญัชี 14.02 13.14                          14.94

หน้ีสงสยัจะสญู(กลบัรายการคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู)                            0.03 (0.36)                            0.35

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 0.48 0.24                            0.17

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภยั 0.00 (0.15) 0.00

ขาดทุน(กําไร)จากการขายหองชุดใหเชา 0.00 (32.32) (7.26)

ดอกเบีย้รับ (0.06) (0.19) (0.17)

เงินปนผลรับ 0.00 0.00 (0.11)

สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (0.44) (0.37)                                - 

ดอกเบีย้จาย                          12.67                            2.59                            3.70

ภาษีเงินได 2.00 23.85                          19.55

ภาษีเงินไดรอตัดบญัชี (0.14) 0.04                                - 

ลกูหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน ลดลง(เพ่ิมขึ้น)                            0.14 (0.07) 8.72

ลกูหนี้การคา-กิจการอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (4.65) 30.93 (18.56)

ลกูหนี้อ่ืน ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (2.85) (2.78) (3.50)

สนิคาคงเหลอื ลดลง(เพ่ิมขิ้น) (1,283.89) (1,533.36)                        206.67

สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น-เงินมัดจําเพ่ือซื้อท่ีดิน ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 35.40 (215.00) (15.00)

สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น-เงินมัดจําการซื้อท่ีดินพรอมสิง่ปลกูสราง ลดลง(เพ่ิมขึ้น)  -  -  - 

สนิทรัพยหมุนเวียนอื่น-อื่นๆ ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (5.85) (0.54) 0.00

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-ภาษีเงินไดหักภาษี ณ ท่ีจาย ลดลง(เพ่ิมขึ้น)                                -                              6.70                            0.71

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น-อ่ืนๆ ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (3.89) (1.29) (0.77)

เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) (7.80)                        132.13 (0.44)

เจาหนี้การคา-กิจการอื่น  เพ่ิมขึ้น(ลดลง)                          73.88                          94.84                          12.98

เจาหนี้อื่น  เพ่ิมขึ้น(ลดลง)                          88.66                        106.53 (12.31)

หน้ีหมุนเวียนอื่น-เงินประกันผลงานกอสราง เพ่ิมขึ้น(ลดลง)                          53.11                          24.46                            5.84

หน้ีหมุนเวียนอื่น-อื่นๆ เพ่ิมขึ้น(ลดลง)                            8.29                            2.99                            0.94

รับดอกเบีย้                            0.06                            0.19                            0.17

จายภาษีเงินได (17.32) (20.86) (8.82)
(1,089.85) (1,291.67)                   264.17

รับดอกเบีย้  -  -  - 

รับเงินปนผล  -  -                            0.11

เงินลงทุนชั่วคราว-หนวยลงทุน ลดลง(เพ่ิมขึ้น)  -  -                            0.02

เงินลงทุนในบริษัทรวม ลดลง(เพ่ิมขึ้น) 0.00 (156.80)  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง(เพ่ิมขึ้น)  -  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ลดลง(เพ่ิมขึ้น) (0.08)                            0.00                            1.00

เงินสดรับจากการจําหนายหองชุดใหเชา                                -                            84.24                          15.94

เงินสดจายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (136.88)

เงินสดจายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (223.43) (4.04)

เงินสดจายในการซ้ือหองชุดใหเชา  -  -  - 

เงินสดจายในการซ้ืออุปกรณ 0.00 (4.06)

เงินสดจายในการซ้ือสนิทรัพยไมมีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร (1.40)  - (0.00)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (361.79) (76.60)                     13.01

เงินกูระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพ่ิมชึ้น(ลดลง)                            9.49                        175.00  - 

เงินกูระยะสัน้จากจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกัน เพ่ิมชึ้น(ลดลง) (12.57)                          72.80 (0.27)

จายชําระเจาหน้ีตามสญัญาเชาการเงิน (2.64) (3.12) (2.99)

เงินกูยืมระยะยาว เพ่ิมขึ้น(ลดลง)                        975.32                        357.91 (256.60)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                        350.00                        570.01                        200.00

เงินสดรับจากการเรียกชําระคาหุนของบริษัทยอย                        100.00

จายตนทุนทางการเงิน (5.67) (11.93) (3.70)
                1,413.93                 1,160.67 (63.56)

(37.72) (207.61)                        213.63

                         45.15                        252.76                          39.13
                      7.43                     45.15                   252.76

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายการปรบักระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรบั(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธิ
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ป 2556 นับวาเปนปที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงมีการชะลอตัว อันมีผลเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ลดนอยลงจากปที่ผานมา เน่ืองจากมีปจจัยลบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เชน  เสถียรภาพทางการเมืองที่ยัง
ไมมีแนนอน, ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เงินบาทจะแข็งคามากขึ้น, ภัยธรรมชาติ, การขาดแคลนแรงงาน     
ในบางอุตสาหกรรม, ที่สําคัญปญหาตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับคาแรงวันละ 300 บาท ทั่วประเทศรวมไปถึงการ
ปรับขึ้นของคาพลังงาน ทั้งน้ํามัน ไฟฟา คาขนสง เปนตน สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ป 2556 มีการขยายตัว
นอยลง เน่ืองจากบริษัทฯเนนการขายสินคาที่มีอยูเดิม ประกอบกับปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามที่ได
กลาวไปแลวขางตน 

ป 2556 ที่ผานมาบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง เพ่ือติดตามการดําเนินงานในธุรกิจ และ
อภิปรายประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ และในป 2557 บริษัทฯกําหนดใหมีการประชุมรวมกัน     
เฉพาะกรรมการอิสระท่ีไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย  

บริษัทฯไดมีการดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางเต็มรูปแบบ  ซึ่งเห็นไดจากนโยบายในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ โดยมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัดและตอเนื่อง เพื่อประโยชนตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคํานึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม ดวยการสนับสนุน 
และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามหลักการดําเนินธุรกิจในการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี (Social Corporate Responsibility)  สําหรับป 2556 บริษัทฯไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ เชน 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 
- การบริจาคสนับสนุนคาอาหารเล้ียงนักเรียน, บริจาคชุดพัฒนาการทรงตัว, บริจาคลูกโกลบอล ใหแก 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม  
- บริจาคอุปกรณการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนทัพหลวง จังหวัดนครปฐม  
- บริจาคเพื่อสมทบทุนชวยเหลือทหารภาคใต หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
กิจกรรมเพ่ือศาสนา 
- บริจาคทรัพยในการทอดกฐินกอสรางศาลาการเปรียญ วัดนํ้าพุไชยสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี  
กิจกรรมเพ่ือชุมชนสําหรับลูกบานในโครงการของบริษัทฯ 
- ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงและกิจกรรมงานวันเด็ก  โครงการบาน ณ ราธร 
- ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง โครงการบานกฤษณา  พระราม 5  

สําหรับป 2557 บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชม สังคม และส่ิงแวดลอม อาทิ เชน 
กิจกรรมเพ่ือชุมชนสําหรับลูกบานในโครงการของบริษัทฯ 
- กิจกรรมทําบุญขึ้นปใหม 
- กิจกรรมสรงน้ําพระเนื่องในวันสงกรานต 
- กิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ 

 
 

สารจากประธานกรรมการ 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม 
- การดําเนินการสนับสนุนโรงเรียนใกลโครงการ ตามนโยบายโครงการโรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยการพัฒนาโรงเรียนซับเศรษฐี ซึ่งเปนโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ต้ังอยูใกลโครงการ ณุศา มายโอโซน 
(เขาใหญ) ประมาณ 2 กม.โดยบริษัทฯไดใหการสนับสนุนทางดานทุนการศึกษา, อุปกรณทางการศึกษา, อุปกรณการกีฬา, 
การสรางโรงอาหาร และหองสมุดของโรงเรียน เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของเยาวชนในชมุชน เพื่อยกระดับ
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดอยูใกลชิดกับผูปกครอง สรางความอบอุนในครอบครัว  ชวยลดคาใชจาย  
และพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของชาติใหมีคุณภาพตอไป 

-   การดําเนินการกิจกรรมพัฒนาวัดซับเศรษฐีวณาราม ซึ่งเปนวัดที่ต้ังอยูใกลบริเวณโครงการณุศา มายโอโซน 
(เขาใหญ) เชนเดียวกัน โดยบริษัทฯจะรวมบริจาคเพื่อสรางหองสุขาใหกับทางวัดซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมทางจิตใจ          
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบ  

กิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอม 
- การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม เชน งานจัดสวน,ดูแลสวน, และการฟนฟูธรรมชาติของโครงการ 

เพื่อใหเกิดความเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอมที่ดี 
- การจัดศูนยสุขภาพสําหรับโครงการ   
- การบริหารดานความปลอดภัย 
- กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากกระบวนการกอสรางโครงการ  เปนตน 

ทั้งน้ี กิจกรรมการพัฒนาดังกลาวเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่มุงม่ันจะสรางสรรคส่ิงท่ีดีกลับคืนสูสังคม นอกจากนี้          
ทางบริษัทฯยังจะคงดําเนินการกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ ตอไปในอนาคตอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการตอบแทนความ
ไววางใจ ความเชื่อม่ัน และเพื่อแทนคําขอบคุณสําหรับลูกคาที่ไววางใจในโครงการของบริษัทฯอยางดีเสมอมา 
ตลอดจน ชุมชนโดยรอบโครงการทุก ๆ โครงการของบริษัทฯและบริษัทในเครือที่มีความเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน เปนอยางดี 

ทายสุดนี้ ผมในนามของ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ
ผูสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนผูบริหารและพนักงาน ที่เปนแรงผลักดัน และสนับสนุนบริษัทฯใหมีความแข็งแกรงและ
สามารถขยายกิจการอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทฯจะยึดหลักนโยบายการบริหารงานและบริหารเงินทุน
อยางเครงครัด เพื่อมุงม่ันสรางสรรค พัฒนาธุรกิจ และดําเนินงานภายใตการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี           
พรอมกับการสรรสรางนวัตกรรมใหมเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคาสืบไป 
 
 
 
นายปรีชา  ภูขํา 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน   
3 ทาน  โดยมี นายณรงคชัย สถานุพงษ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ และ นายอํานวย 
ปรีมนวงศ  เปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย           
โดยไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ได รับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับ                 
ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ   
 

ในรอบป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ินจํานวน 6 คร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน
ไดเขารวมประชุมครบถวนทุกคร้ัง  และเปนการรวมประชุมกับผูบริหารท่ีเก่ียวของ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน             
ตามความเหมาะสม   

คณะกรรมการตรวจสอบชวยสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบไดเปนผลสําเร็จ 
พรอมทั้ง ติดตามและสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

1.   สอบทานรายงานทางการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําป  2556  โดยไดรวมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชี   และผูบริหารที่เก่ียวของ  เพ่ือให
ม่ันใจวากระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ  และการเปดเผยขอมูลที่สําคัญมีความถูกตอง  ครบถวน  เช่ือถือได  
สอดคลองกับกฎหมาย และประกาศที่เก่ียวของ  และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารของบริษัทฯ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาขอคิดเห็น  
ขอบเขตและแนวทางการสอบบัญชีประจําปของผูสอบบัญชี 
 

2.   สอบทานระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจ
วาการควบคุมภายในของบริษัทฯ  มีความเหมาะสมเพียงพอในการปองกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น    
   

3.   สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน          
การตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน  โดยไดพิจารณาถึงแผน                 
การตรวจสอบภายในประจําป ขอมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ 
ในประเด็นที่ สําคัญ และใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและ                   
เกิดประสิทธิผล  รวมทั้ง ประเมินผลงานประจําป ของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

4.   การกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย               
ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.   รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการตรวจสอบ               
ไดสอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท             
เพื่อพิจารณาวา  การทํารายการมีความสมเหตุสมผลตามเง่ือนไขที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว  โดยคํานึงถึงประโยชน 
ของผูมีสวนไดเสีย 
 

6.    การพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือก  โดยไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็นควร
เสนอแตงต้ัง สํานักงาน เอ.ที.เอ็ม แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้ง การพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ                  
ผูสอบบัญชี ประจําป 2557  และใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามท่ีระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  และมีความเห็นวา  บริษัทมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ซึ่งได
จัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 
และการดําเนินงานอยางถูกตอง  ครบถวน  เชื่อถือได  และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  รวมทั้ง 
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี               
มีความโปรงใสในการดําเนินงาน ตรวจสอบได และรักษาผลประโยชน ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
  
               
 
 
นายณรงคชัย  สถานุพงษ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย 
กรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งไมไดเปนผูบริหารของบริษัทแตประการใด โดยมี นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ ดํารงตําแหนง 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายณรงคชัย  สถานุพงษ และ นายอํานวย ปรีมนวงศ  ดํารงตําแหนง 
กรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคาตอบแทน ในระหวางป 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ได
มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาท่ี และความรับผิดชอบตามขอบังคับของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเก่ียวกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกําหนดอัตราคาตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รวมท้ัง ใหคําชี้แจงเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 
และผูบริหารระดับสูงตอที่ประชุมผูถือหุน 

การสรรหากรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยคํานึงถึงสัดสวน 
จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดกฎมายเบ้ืองตน 
ขอบังคับของบริษัท และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

การกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง ตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจําป เก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารน้ัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นวา
เหมาะสมสอดคลองกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ง เปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทและคํานึงถึงผลประกอบการ 
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ    
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน             
 
  
 
 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ  6 ทาน โดยเปนผูบริหาร
สายงานหลักฝายตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 
1. คุณสมจิตร    ชัยชนะ         ดํารงตําแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. คุณสุรชัย    แซโงว             ดํารงตําแหนง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. คุณมนัสนันท   อัจฉริยพฤกษ      ดํารงตําแหนง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง     

4. คุณมนตรี    มกรานนท          ดํารงตําแหนง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง     

5. คุณลักษมน    ยะโสธร           ดํารงตําแหนง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง     

6. คุณอนุศักด์ิ    มนตขลัง           ดํารงตําแหนง  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง /เลขานุการ     

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ นโยบายในการบริหาร          
ความเส่ียงและประเมินความเส่ียง วิเคราะหความเส่ียง จัดลําดับความเส่ียง และกําหนดแนวทางกลยุทธการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อใหความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตตนทุนท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามและประเมินผล                 
การบริหารความเส่ียง เพื่อรายงานผลการประเมินความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ         
และคณะกรรมการบริษัท 

ในรอบป 2556 ที่ผานมาคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ไดมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อทําการวิเคราะห
ความเส่ียงตางๆ จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง และใหผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงนําเสนอ
มาตรการจัดการความเส่ียงใหคณะกรรมการพิจารณาและกําหนดเปนมาตรการจัดการ พรอมทั้งประเมินสถานการณ
เปนระยะเพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการความเส่ียงมีความเพียงพอ และเหมาะสมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนความเส่ียง
อยูในระดับท่ีบริษัทยอมรับได ชวยปองกัน รักษา และสงเสริมใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย         
ที่กําหนดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  อยางเหมาะสม 
 
 
 
นายสมจิตร   ชัยชนะ 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   
 
 

 

รายงานจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายปรีชา  ภูขํา 
ประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรรมการบริหาร 

นายณรงคชัย  สถานุพงษ 
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

นายอํานวย  ปรีมนวงศ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

นายวิษณุ   เทพเจริญ 
กรรมการ/ 
รองประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นายสมจิตร  ชัยชนะ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ 
เลขานุการบริษัท 

นางศิริญา  เทพเจริญ 
กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 
 

 บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจ   พัฒนาอสังหาริมทรัพย   
 เลขทะเบียนบริษัท   บมจ. 0107537001595 ( เดิมเลขท่ี บมจ. 406) 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ   เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร  ชั้น 30  ถนนสุขุมวิท 63      

                  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110  
      โทรศัพท:  0-2714-4555    โทรสาร:  0-2714-3545-6 

 Home Page:   www.nusasiri.com 

 ชนิดของหุน    หุนสามัญ 
 ทุนจดทะเบียน    3,968,280,852 หุน 
 มูลคาที่ตราไว    1 บาท 
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว   2,823,567,377 บาท (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557) 

 บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด  
 ประเภทธุรกิจ   สวนนํ้า พลาซา สวนสนุก และหางสรรพสินคา  
 เลขทะเบียนบริษัท   0105555170504 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ   เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร  ชั้น 30  ถนนสุขุมวิท 63      

                  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110  
      โทรศัพท:  0-2714-4555   โทรสาร:  0-2714-3545-6 
 ชนิดของหุน    หุนสามัญ 
 ทุนจดทะเบียน    4,000,000 หุน 
 มูลคาที่ตราไว    100 บาท 
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว   400,000,000 บาท (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2557) 
 สัดสวนการถือหุน   99.99% 

 บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด 
 ประเภทธุรกิจ   พัฒนาอสังหาริมทรัพยและสนามกอลฟ  
 เลขทะเบียนบริษัท   0105556131260 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ   เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร  ชั้น 30  ถนนสุขุมวิท 63      

                  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110  
      โทรศัพท:  0-2714-4555    โทรสาร:  0-2714-3545-6 
 ชนิดของหุน    หุนสามัญ 
 ทุนจดทะเบียน    4,000,000 หุน 
 มูลคาที่ตราไว    100 บาท 
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว   400,000,000 บาท (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556) 
 สัดสวนการถือหุน   75.00% 

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย 
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   ขอมูลบุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

       62  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
       แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
       โทรศัพท      :  0-2229-2800,  0-2229-2888     
       โทรสาร       :  0-2359-1259 

  ผูสอบบัญชี    นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน 
       ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4563 
       สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
       491/27  สีลมพลาซา  ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
       โทรศัพท    :  0-2234-1676, 0-2234-1678   
       โทรสาร      :  0-2237-2133 
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  บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยหลัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามแตละ
ประเภทของธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจขายที่ดินและบานพรอมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นท่ีและใหเชาและในสวนของพลาซา
ทางดานสุขภาพ ธุรกิจรับจางกอสราง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจใหเชาพื้นที่ Community Mall ธุรกิจสวนน้ํา 
พลาซา และธุรกิจสนามกอลฟ ซึ่งฝายบริหารตระหนักถึงความตองการของกลุมผูบริโภค เพื่ออํานวยความสะดวก              
ในประโยชนใชสอย ไมวาจะเปนการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมที่ดี โดยเนน
ศักยภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอม ใหผูอยูอาศัยไดรับสิทธิประโยชนเต็มรูปแบบ  
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัด เพื่อมุงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง ทั้งเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบรษิัทฯ 
 บริษัทฯยึดหลักการบรรษัทภิบาลอยางจริงจัง เพื่อเปนกรอบในการประกอบธุรกิจอยางมีคุณธรรม เพ่ือภาพลักษณที่ดี 
รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเน่ือง และวางนโยบายการใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพตอการดําเนินงานอยางมีระบบ 
ตลอดจนทําใหเกิดการประสานผลประโยชนรวมกันกับผูถือหุนอันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาตอการลงทุนแกผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายในที่สุด 
 

  วิสัยทัศนและภารกิจในการดําเนินธุรกิจ 
วิสัยทัศน (Vision)  เปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนํา ที่มุงม่ัน มุงสรางความกาวหนาดวยโครงการระดับบน 

เพื่อสรางความสําเร็จท่ีย่ังยืน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของทั้งลูกคาและผูถือหุน 

  ภารกิจ (Mission) จุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยคุณภาพระดับบน เพื่อนําเสนอมูลคา             
สูงที่สุดใหกับลูกคา ในขณะเดียวกัน เพื่อสรางสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งม่ันคง และมุงเนนใหผลตอบแทนสูงที่สุด
แกผูถือหุนอีกดวย รวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ภาพลักษณที่ดี และระบบบริหารงานองคกร 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทายที่สุดความโปรงใสในการปฏิบัติงานภายในองคกร และความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนเร่ืองที่เราใหความสําคัญเปนอยางย่ิง 

 
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมช่ือ บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน),  บริษัท ไทยเกรียง 
กรุป จํากัด (มหาชน)) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2503 เพื่อดําเนินธุรกิจเก่ียวกับส่ิงทอ โดยเม่ือ
วันท่ี  10 สิงหาคม 2535 หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                   
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนในป 2537 
 เน่ืองจากผลขาดทุนในชวงป 2536-2540 สงผลทําใหในป 2541 บริษัทฯ ไดรับแจงจากตลาดหลักทรัพยฯ เร่ืองการ
เขาเกณฑอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยฯมีคําส่ังเปล่ียน
หมวดการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ จากหมวดสิ่งทอ เปนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขดําเนินการ 
(REHABCO) ตอมาบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขตามแผนการแกไขใหพนเหตุเพิกถอนดังกลาว  ตลาดหลักทรัพยฯ               
จึงอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัทฯ เปดทําการซื้อขายในหมวด REHABCO อีกคร้ังในเดือนเมษายน 2546 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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จากการเปดการคาเสรี รวมถึงการยกเลิกระบบการจัดสรรโควตาส่ิงทอ ในตนป 2548 ทําใหภาวการณแขงขัน          
ในตลาดการคารุนแรงอยางมากทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหราคาขายของสินคาส่ิงทอลดลง  และทําให
บริษัทฯ ตองประสบกับภาวะขาดทุน และมีปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน ตลาดหลักทรัพยฯ จึงส่ังหามซื้อขายหุน
ของบริษัทฯจนกวาจะพนเหตุเพิกถอนและยายกลับหมวดปกติ และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2549 ตลาดหลักทรัพยฯ               
ไดยกเลิกหมวด REHABCO และยายบริษัทฯ ไปอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด 
(Non-Performing Group)   

จากการท่ีบริษัทฯ ไดยุติการประกอบธุรกิจดานส่ิงทอ ในป 2549 โดยหยุดการผลิตในสวนโรงปนดายและ             
โรงทอในเดือนกุมภาพันธ 2549 และหยุดการผลิตในสวนของแผนกการเมนททั้งหมด ในเดือนมิถุนายน 2549                
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจงเพิ่มเหตุเขาขายอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนอีกเหตุหน่ึง เนื่องดวย บริษัทฯ มีการหยุดประกอบกิจการเกือบท้ังหมด และสินทรัพยที่ใชในดําเนินงานของ
บริษัทฯ ไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ  
  ในการดําเนินธุรกิจภายหลังจากการหยุดกิจการส่ิงทอ บริษัทฯ มีโครงการที่จะดําเนินธุรกิจใหมคือ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยในป 2551 บริษัทฯ พยายามปรับปรุงโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงิน 2 แหง และในที่สุด              
ก็ประสบความสําเร็จในการปรับโครงสรางหนี้ และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯ จึงไดเร่ิมประกอบธุรกิจ           
ดานอสังหาริมทรัพย โดยการเปนนายหนาขายหองชุด และมีรายไดจากธุรกิจนายหนาซ้ือขายคอนโดมิเนียม ป 2552 
บริษัทไดประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางจริงจังโดยเขาไปลงทุนซ้ือหองชุดคอนโดมิเนียม และที่ดินพรอม             
ส่ิงปลูกสรางเพ่ือขาย โดยบริษัทฯ เขาซ้ือทรัพยสินจาก บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท เคเอ็มพี 
พร็อพเพอรต้ี จํากัด จากกลุม ณุศาศิริ เปนทรัพยสินโครงการอสังหาริมทรัพย รวม 5 โครงการ ในมูลคารวมไมเกิน    
2,490 ลานบาท เพ่ือเปนทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจ และดําเนินการบริหารตอ โดยบริษัทฯไดเปนเจาของเคร่ืองหมาย
การคา “ณุศาศิริ” ซึ่งเปนแบรนดเดิมที่มีชื่อเสียงในกลุมลูกคาระดับบนอยูแลว และบริษัทฯ ยังไดรับสิทธิ ใหใช
เครื่องหมายบริการ “บานกฤษณา” ในโครงการบานกฤษณา-พระราม 5 ซึ่งเปนแบรนดที่เปนที่ รูจักพอสมควร             
สินทรัพยที่ซื้อมา เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อเปนทรัพยสิน และทําให
บริษัทฯมีผลประกอบการกําไร เพื่อแกไขเหตุแหงการถูกเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียน                      
ในตลาดหลักทรัพยฯ สินทรัพยที่ซื้อมาประกอบดวย  

1)    พื้นที่สวนพลาซาของอาคารชุด โครงการณุศาศิริ แกรนด คอนโด (สุขุมวิท - เอกมัย)  
2)    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของโครงการณุศาศิริ สาทร - วงแหวน  
3)   ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของ โครงการณุศาศิริ สาทร - ปนเกลา  
4)    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของโครงการณุศาศิริ พระราม 2  และ  
5)    โครงการบานกฤษณา พระราม 5 - กาญจนาภิเษก  
โดยชําระเปนเงินสดไมเกิน 1,500 ลานบาท และชําระเปนหุนเพิ่มทุนใหกลุม ณุศาศิริ ไมเกิน 3,304.38 ลานหุน              

ในราคาหุนละ 0.35 บาท คิดเปนมูลคาไมเกิน 1,156.53 ลานบาท และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน)  
ตอมาในป 2553 ไดเปดตัวโครงการในนามบริษัทฯอีก 2 โครงการ ไดแก 
1) โครงการคอนโดมิเนียม Up Ekamai ถนนเอกมัย 
2) โครงการคอนโดมิเนียม Parc Exo ถนนเกษตร-นวมินทร  
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  บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

      99.99%                                                75.00% 

ปจจุบันรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพื่อจําหนาย โดยในป 2556  บริษัทฯ  
ไดเปดตลาดใหมโดยขยายการลงทุนไปยังตางจังหวัด โดยมุงเนนการลงทุนไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเติบโต
ของความตองการที่พักอาศัยอยางตอเน่ือง เชน พัทยาและเขาใหญ เปนตน  อยางไรก็ดี รายไดหลักของบริษัท               
ในป 2556 ยังคงมาจากการจําหนายบานและท่ีดินซึ่งเปนโครงการที่พัฒนาตอเน่ืองมาจากปกอน โดยเปนการจําหนาย
บานพักอาศัยในแนวราบประเภทบานเด่ียว ไดแก โครงการณุศาศิริพระราม 2  โครงการกฤษณาพระราม 5  โครงการ
บาน ณ ราธร และเร่ิมมีการรับรูรายไดเล็กนอยจากโครงการในแนวสูง เชน โครงการ PARC EXO นอกจากน้ัน              
ยังมีรายไดจากการจําหนายที่ดินจัดสรรภายในโครงการ My Ozone ซึ่งเปนโครงการที่ลงทุนใหมในชวงตนป 2556  อีกดวย  
 

 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 1. นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางครบวงจร อันประกอบไปดวย  
(1) ธุรกิจสวนนํ้า พลาซา สวนสนุก และหางสรรพสินคา  ดําเนินการโดยบริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด 
(2)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสนามกอลฟ ดําเนินการโดยบริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด 

 โดยมีบริษัทรวม ประกอบธุรกิจใหบริการทางดานการศึกษา ดําเนินการโดย บริษัท สารศิริ อินเตอร จํากัด 

 2. โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 
                                  
                                                     

    
  
  บริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้ 

• บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญ  400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท           
ชําระหุนเต็มมูลคา ดําเนินธุรกิจสวนนํ้า พลาซา สวนสนุก และหางสรรพสินคา 

• บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด  กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท  แบงเปนหุนสามัญ 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท             
ชําระหุนเต็มมูลคา ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสนามกอลฟ 

 
 

บริษัท ณุศาศิริ จํากัด 

บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด 
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 รายงานประจําป 2556 

 
 
  

  โครงสรางรายได 
                             (หนวย: ลานบาท) 

ประเภทรายได 
ป 2556 ป 2555 ป 2554 

รายได % รายได % รายได % 
การขายท่ีดินและบาน
พรอมที่ดิน 

300,655,030 88.12 494,341,400 91.03 750,936,494 95.25 

การขายคอนโด 15,652,382 4.6 - - - - 
การรับจางกอสราง - - 1,399,364 0.25 4,897,082 0.63 
การใหเชาและบริการ
ที่เก่ียวของ 

22,024,940 6.46 10,293,631 1.90 23,838,082 3.02 

รายไดอื่นๆ 2,825,258 0.82 37,047,218 6.82 8,688,904 1.10 
รายไดรวม 341,157,610 100 543,081,615 100 788,360,563 100 

 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
 บริษัทฯมีนโยบายที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และใหเชา ทั้งน้ี ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ            
ของแตละกลุมธุรกิจมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ก)  ธุรกิจขายที่ดินเปลา และบานพรอมที่ดิน 
   1.  บานเด่ียวระดับ A สําหรับกลุมลูกคาท่ีมีรายไดระดับสูง ราคาเร่ิมตนที่ 10.00 ลานบาท ความเร็ว   
ในการขายบานสําหรับลูกคาในกลุมนี้จะชา เน่ืองจากลูกคากลุมนี้จะตองเปนลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง มีความรูและใชเวลา
ในการหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ สวนใหญเคยมีบานมากอนแลว ทําใหตองพิจารณารอบคอบและตองใชเวลาในการเลือก
ซื้อบานหลังที่สอง ลูกคาไมไดคํานึงถึงลักษณะบาน หรือราคา แตเพียงอยางเดียว ยังดูถึง สภาพแวดลอม, ความปลอดภัย, 
และสาธารณูปโภค รวมทั้งภาพลักษณของโครงการอีกดวย ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการบานเด่ียวระดับ A ดังนี้ 

1.1  โครงการ Greenery เปนโครงการเฟส 1 ในโครงการณุศาศิริซิต้ีพระราม 2 ซึ่งมีขนาด          
350ไร ต้ังอยูบน ถ.พระราม 2 ตําบลบางน้ําจืด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในโครงการณุศาศิริซิต้ี พระราม 2 
จะมีจุดเดนท่ีความครบครันของโครงการ และความสะดวกสบายของการใชชีวิต นอกจากบริเวณท่ีพักอาศัย                  
ซึ่งประกอบไปดวย เฟส1 (Greenery) เฟส2 (Lake Como) และ เฟส3 (Chivani) ดานหนาโครงการยังเปนที่ต้ังของ 
Community Mall Nusa Avenue ซึ่งไดรับการพัฒนา และบริหารโดยบริษัทฯรวมท้ังพื้นที่สําหรับโรงเรียนนานาชาติ 
และศูนยสุขภาพอีกดวย ทั้งนี้ โครงการ Greenery ซึ่งมีมูลคาโครงการกวา 16,000 ลานบาท มีบานทั้งหมด 107 ยูนิต 
การกอสรางในสวนของบานคาดวาจะเสร็จส้ินภายใน ไตรมาสที่ 1 ของป 2557 นี้ และ Community Mall ดานหนา
โครงการจะกอสรางเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 ของป 2557 เชนเดียวกัน  

 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

1.2 โครงการ My Ozone ต้ังอยูอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนโครงการบาน
สุขภาพขนาดใหญ ที่มีจุดเดนดานสาธารณูปโภคภายในโครงการ และสนามกอลฟขนาดใหญ 18 หลุม มีทั้งสินคา             
ที่เปนบานเด่ียวและที่ดินเปลา จํานวน 106 ยูนิต บนพื้นที่ประมาณ 1,134 ไร มูลคาโครงการในสวนของบานและ          
ที่ดินเปลา  รวมมูลคากวา 1,600 ลานบาท คาดวาจะเร่ิมสงมอบไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2557 และคาดวาการกอสราง
โครงการในโซน A และ GG จะเสร็จส้ินภายในป 2557 
 1.3 โครงการ Lake Como  เปนโครงการเฟส 2 ในโครงการณุศาศิริซิต้ี พระราม 2 ซึ่งมีจุดเดน          
ที่ความหรูหราของบานริมทะเลสาบ รวมสินคา 49 ยูนิต มูลคาโครงการ 2,450 ลานบาท คาดวาบานตัวอยาง              
จะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป2557 นี้ 

 2. บานเด่ียวระดับ B สําหรับกลุมลูกคาท่ีรายไดระดับกลาง ราคาเร่ิมตน 5.0 ลานบาท ซึ่งเปนระดับ
ราคาที่มีอุปสงคอยูมาก บานกลุมนี้มีโครงการตาง ๆ ดังนี้ 

     2.1  โครงการบานกฤษณา พระราม 5 เปนโครงการบานสไตลรีสอรท ต้ังอยูบน ถ.กาญจนาภิเษก 
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มูลคาโครงการกวา 900 ลานบาท มีจํานวนท้ังหมด 120 ยูนิต คาดวาการกอสราง
เฟส 2 จะแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2557  

    2.2  โครงการ Nusa Chivani พระราม 2 เปนโครงการเฟส 3 ในโครงการณุศาศิริซิต้ี พระราม 
2  มีจํานวนท้ังหมด 146 ยูนิต คาดวาการกอสรางสามารถรองรับการเปดการขายไดประมาณปลายไตรมาส 4                      
ป 2557 - ตนป 2558 

2.3  โครงการ Nusa Chivani Pattaya ขนาดโครงการกวา 185 ไร เฟส1 มีจํานวน 84 ยูนิต 
ต้ังอยูบน 127 หมูที่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ถือเปนโครงการท่ีมีความโดเดนดานสถาปตยกรรมในเขต  
พัทยา-ชลบุรี จุดเดนอยูที่ทําเล และความครบครันของส่ิงอํานวยความสะดวกโดยรอบโครงการ คาดวาการกอสราง          
กวาก่ึงหนึ่งจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 3 ป2557 

 3.  บานเดี่ยว และ ทาวนเฮาสระดับ C บริษัทฯมีโครงการช่ือ “ณ ราธร” ต้ังอยูบนถนนสุวินทวงศ 
ประกอบดวย บานเด่ียว และทาวนเฮาส ราคาเริ่มตน 1.59 ลานบาท เปนโครงการที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาที่ทํางาน                     
ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม  เปนกลุมที่ เพิ่ งสรางครอบครัว  ในดานการกอสรางคาดวาบานเดี่ยว  6 แปลง                       
และทาวนเฮาสจํานวน 125 แปลง จะแลวเสร็จในป 2557  

 ข)  ธุรกิจขายพ้ืนที่ และใหเชาพ้ืนที่ ในสวนของพลาซาทางดานสุขภาพ 
    บริษัทไดเล็งเห็นโอกาสทางดานธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับดานสุขภาพ ในโครงการ “บางกอกเมดิเพล็กซ” 
BMC  ซึ่งเปนศูนยกลางทางการแพทย ยา และอุปกรณการแพทย ที่ทันสมัยท่ีสุดในเอเชีย ดวยแนวคิดท่ีเนนเร่ือง
สุขภาพและใหปรึกษาแกกลุมลูกคา โดยมีกลุมธุรกิจและบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายสําหรับการขายพื้นท่ี และใหเชา
พื้นที่ ไดแก สถานพยาบาล รานขายยา รานอาหาร แพทย และนักลงทุนสุขภาพ โดยปจจุบัน BMC มี occupancy rate 
เฉล่ียอยูที่ 90% ขึ้นไป 

 ค)   ธุรกิจรับจางกอสราง ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาในโครงการบานเด่ียวระดับ A เทานั้น 
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   ง)    ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม Low–Rise  และ High –Rise 
ปจจุบันบริษัทฯมีโครงการคอนโดมีเนียม ที่กําลังดําเนินการกอสรางอยู 3 โครงการ ไดแก 

 1.   โครงการ Up Ekamai ถนนเอกมัย ไดรับอนุมัติจาก สวล. แลว อยูระหวางการดําเนินการ
กอสราง โดยคาดวาจะแลวเสร็จสามารถสงมอบพื้นที่ไดในไตรมาส 3 ป 2557 โดยโครงการ Up Ekamai เปนคอนโด            
ที่มีคอนเซบ Modern&Luxury เหมาะกับกลุมลูกคาระดับบนที่ตองการใชชีวิตในเมือง รวมท้ังชาวตางชาติ ที่มองหา              
ที่อยูอาศัยหรืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โครงการ Up Ekamai เปนคอนโดมิเนียม 30 ชั้น ต้ังอยูบนพื้นที่กวา 2  ไร 
มีจํานวนทั้งหมด 253 ยูนิต มูลคาโครงการกวา 1,000 ลานบาท 
 2.  โครงการ Parc Exo Condominium ถนนเกษตร-นวมินทร ไดรับการอนุมัติจาก สวล.แลว 
กอสรางเสร็จไตรมาสที่ 2 ของป 2557 เหมาะสมกับกลุมลูกคาที่ทํางานอยูบริเวณใกลเคียงที่ตองการใชชีวิตที่ดีเหมือน
อยูใจกลางเมือง โครงการ Parc Exo Condominium มีทั้งหมด 6 ตึก จํานวนทั้งหมด 1,232 หอง มูลคาโครงการ                       
กวา 1,800 ลานบาท 
 3.  โครงการ Fresh Condominium ใกลสถานีรถไฟฟาสายสีมวง (เตาปูน-บางซอน) ไดรับการ
อนุมัติจาก สวล.แลว ในดานการกอสรางคาดในเฟส 1 (ตึก Aและ B) จะเสร็จส้ินภายในไตรมาส 4 ป 2557 และเร่ิม
ดําเนินงานในเฟส 2 ทันที โครงการ Fresh Condominium เหมาะสําหรับกลุมคนท่ีอยูในพื้นที่ และตองการขยับขยาย 
หรือกลุมคนทํางานในยานบางซื่อ บางโพ โครงการในเฟส 1 มีจํานวนสินคาทั้งหมด 372 ยูนิต มูลคากวา 620 ลานบาท 

 จ)  ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่ Sport Mall ต้ังอยูหนาโครงการ Parc Exo โดยรับสมาชิกทั่วไปไมใชเฉพาะลูกคา          
ที่อยูใน Condominium ของบริษัทฯ โดยเก็บคาสมาชิกรายปและรายเดือน มุงกลุมคนระดับกลางและครอบครัว                
ที่อาศัยในยานน้ัน ๆ Sport Mall ดังกลาวมีพื้นที่เชารวมทั้งหมดกวา 4,000 ตร.ม. และคาดวาจะเปดทําการภายใน           
ไตรมาส 3 ป 2557 

 ฉ)  ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่ Community Mall อยูดานหนาโครงการ ณุศาศิริซิต้ี พระราม 2 มุงเนนใหบริการกับ
ลูกคาภายในโครงการและลูกคาที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง โดยเก็บคาเชาจากรานคาเปนรายเดือน Community 
Mallดังกลาวมีพื้นที่เชากวา 5,000 ตร.ม. และคาดวาจะเปดทําการปลายป 2557 

 ช)  สวนน้ําพลาซา ต้ังอยูที่เมืองพัทยา ติดกับโครงการ Nusa Chivani โดยมาจากแนวความคิดที่ผูบริหาร
เล็งเห็นวาจะเปนธุรกิจสําหรับรองรับการทองเท่ียวที่เติบโตอยางมากในชวง 2-3 ป ที่ผานมา เน่ืองจากมีลูกคา               
จากประเทศจีน รัสเซีย ฯลฯ และจะเติบโตอีกมากในอนาคต สวนนํ้า มีรายไดจากการเก็บคาเขาเลนรายวัน และรายได
จากการขายเหมาใหกับบริษัททัวรเปนรายป และยังมีรายไดจากคาเชาพื้นท่ีรานคา และรานอาหาร ภายในสวนนํ้าอีกดวย  

 ซ)  ธุรกิจสนามกอลฟ บริษัทฯไดลงทุนสรางสนามกอลฟ 18 หลุม ในโครงการ My Ozone อําเภอ             
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยจะเปนสนามกอลฟท่ีเหมาะสมกับนักกอลฟท้ังชายและหญิง รวมไปถึงผูสูงอายุ                  
โดยเก็บคาสมาชิกเปนรายป และรายคร้ัง 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 การตลาดและการแขงขัน 
 (ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ 
  สําหรับป 2556 บริษัทฯยังคงใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา และเนนยํ้าคุณภาพของสินคาที่โดดเดน 
รวมทั้งสรางความแตกตางใหกับแบรนดณุศาศิริซึ่งมีความชัดเจนในดานการสรางสังคมคุณภาพภายในโครงการ             
ในดานนโยบายการตลาด บริษัทฯเปดกวางแตเนนใหมีการวิเคราะหและทําการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสําคัญกับการทําการตลาดออนไลน และมีการต้ังแผนกลูกคาสัมพันธเพื่อปรับปรุง           
การใหบริการหลังการขาย และมุงเนนจัดกิจกรรมเพิ่มเติมใหกับลูกบานของบริษัทฯอยางตอเนื่องอีกดวย 
  ในป 2556 ผูบริหารบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสจากนักลงทุนตางประเทศท่ีเร่ิมคุนเคยกับผลิตภัณฑ
อสังหาริมทรัพย และเร่ิมเขามาซื้อ และลงทุนในประเทศไทย ดวยเห็นผลดังกลาวบริษัทฯจึงเร่ิมมีนโยบายเปดตลาด           
ในตางประเทศ    
  บริษัทฯมีกลยุทธตาง ๆ เพื่อสงเสริมการจําหนาย ดังนี้ 

1.   กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 
   บริษัทใหความสําคัญอยางมากกับการออกแบบบาน พื้นที่ใชสอยภายนอกและภายในบาน 

คุณภาพการผลิต ความคงทนในดานการใชงาน การเลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับแนวทางการอยูอาศัย ความปลอดภัย          
การบริการหลังการขาย อีกทั้งยังแสวงหานวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับบานที่ลูกคาไดตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้
เพื่อใหลูกคาไดใชชีวิตท่ีร่ืนรมยในสังคมคุณภาพ  บริษัทมีผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา               
แบงไดออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1. บานสรางเสร็จกอนขาย และพรอมเขาอยู บริษัทมีบานสรางเสร็จตามแบบมาตรฐาน 
และพรอมใหลูกคาเขาอยู โดยบานทุกหลังจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพจากหนวยงานควบคุมคุณภาพกอนท่ีจะ
เสนอขายลูกคา 

2.  บานที่ลูกคาสามารถปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยจากแบบมาตรฐาน (Flexible  Function) 
  จากการศึกษาความตองการของลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท พบวา มีลูกคาที่มีความตองการ
ในการปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยทั้งภายนอกและภายในบาน บริษัทจึงจัดใหมีสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคากลุมนี้ 

2.   กลยุทธทางราคา 
  บริษัทไดกําหนดราคาขายเพ่ือสรางแรงจูงใจและความคุมคาของสินคา ตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของลูกคา โดยคํานึงถึงตนทุนของบริษัทเปนหลัก อีกทั้งมีการเปรียบเทียบราคาของ
บริษัทกับคูแขงบริเวณเดียวกัน  
  3. กลยุทธดานการจัดจําหนายและชองทางการจําหนาย 

   บริษัทมีการจําหนายสินคาโดยใชวิธีการขายผานพนักงานขาย ณ สํานักงานขายที่ต้ังอยูที่
โครงการ ซึ่งจะมีการแสดงสินคาตัวอยางใหลูกคาไดเห็นถึง คุณภาพของโครงการ คุณภาพของสินคา งานตกแตง         
ที่สามารถสรางบรรยากาศ ที่ดีสําหรับการขาย  ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายผานงานแสดงบานและ
ที่อยูอาศัยตาง ๆ จัดกิจกรรม ตามหางสรรพสินคา รวมไปถึงการจัดอีเวนทที่โครงการ นอกจากน้ัน บริษัทยังมีชองทาง
การขายท่ีเกิดจากการแนะนําของลูกคาเกาในโครงการ 
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4.   กลยุทธดานโฆษณาประชาสัมพันธ 
    บริษัททําการโฆษณาประชาสัมพันธโครงการเพื่อสนับสนุนการขายผานส่ือตาง ๆ ในสวนของส่ือ 
above the line เชน โฆษณาโทรทัศน รายการรีวิวบานและคอนโด หนังสือพิมพ นิตยสาร และส่ือ below the line          
เชน ปายโฆษณา ปายรายทาง แผนโฆษณา การใชรถแห(Troop) การจัดบูธ ณ ตึกทํางาน และหางสรรพสินคา                  
การสงขอมูลทางตรงใหลูกคาเปาหมาย ผานไปรษณีย อีเมล ขอความ รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ณ โครงการ 
และตามสถานที่ที่กลุมเปาหมายใชบริการ ในปที่ผานมาทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของส่ือออนไลน และไดจัดสรร
งบการตลาดเพื่อปรับปรุงเวปไซต รวมทั้งทําการตลาดออนไลนมากขึ้น 
   5.  กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
    บริษัทเนนการทําการสงเสริมการขายที่ตรงกับกลุมลูกคา โดยใหลูกคาไดรับผลประโยชนสูงสุด 
เชน การใหความสําคัญกับความคลองตัวในการบริหารการเงินของลูกคา โดยใหลูกคาสามารถเลือกการผอนชําระเงิน
ดาวนที่ตํ่า หรือการจัดกิจกรรมการตลาดรวมกับบริษัทอื่น ๆ (Co-promotion) อีกทั้งลูกคา ยังไดสิทธิประโยชนจากการ
แนะนําเพื่อนมาซ้ือโครงการของบริษัท นอกจากน้ีบริษัทจะเนนการลด แลก แจก แถมใหแกผูซื้อเพื่อใหผูซื้อไดรับ
ผลประโยชนจากการซ้ือโดยตรง 

6.  กลยุทธบริการหลังการขายและลูกคาสัมพันธ 
บริษัทฯ ไดมีการต้ัง call center 1608 และแผนกลูกคาสัมพันธขึ้นเพื่อ เนนการจัดกิจกรรมดูแล

ลูกบานอยางใกลชิด นอกจากนี้ บริษัทยังมุงวางแผนเพื่อใหสามารถบริการลูกบานในดานอื่นๆใหไดมากขึ้นในอนาคต 

   สัดสวนการจําหนายในและตางประเทศ 
   สัดสวนการจําหนายสินคาตางประเทศยังคงคิดเปนสัดสวนท่ีตํ่ากวา 3% ของยอดขาย เนื่องจาก           
เปนปแรกที่มีการเปดตลาดตางประเทศอยางจริงจัง โดยเร่ิมจากประเทศสิงคโปร คาดวาในปหนาจะมีการรุกตลาด
ตางประเทศ  ที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการรวมโครงการกับบัตรอีลิทคารด กับบริษัท ไทยแลนด พรีวิเลจคารด ซึ่งจะชวยใหเพ่ิม
ความตองการจากตลาดทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯจะยังมุงเนนตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียกลางเปนหลัก  

   กลุมลูกคาเปาหมาย 
    กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทเปนลูกคาระดับกลางถึงระดับบน มีขนาดครอบครัวต้ังแต 2-6 คน                
เปนเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน 
 
 (ข) สภาพการแขงขัน 

1.   สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา 
    ในปที่ผานมา ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยไดมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ถึงแมจะมีปจจัยลบจาก 

ปญหาขาดแคลนแรงงาน ตนทุนทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงคาแรงขั้นตํ่า นโยบาย
ภาครัฐเก่ียวกับมาตรการกําหนดวงเงินสินเชื่อ(Loan to value: LTV) ไมเกิน 95%ของราคาซ้ือขาย ที่มีผลบังคับใชใน
กลุมบานแนวราบต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 และปจจัยภายนอกทางดานเศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัวจากมาตรการ 
Quantitative Easing ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปญหาจากหนี้ยุโรป ปจจัยดานบวกที่สงเสริมการขยายตัวของ
ธุรกิจในภาคสวนนี้ยังมีอยูมาก ไมวาจะเปนผลจากมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับผูซื้อที่อยูอาศัยไมเกิน 5,000,000 
บาท อัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟอที่ทรงตัว การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงการขนาดใหญของ 
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ภาครัฐที่สงผลใหมีการขยายถ่ินที่อยูอาศัยกระจายตัวออกไปในบริเวณท่ีกวางขึ้น และศักยภาพของทําเลตาง ๆ            
ที่สูงขึ้นเปนลําดับ หากมองถึงปจจัยทางดานอุปสงค โครงสรางของรายไดประชากรไทย (GPP per capita)                 
ในภาพรวมมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประมาณ 30% ในระยะเวลา 5 ป โดยแตละจังหวัดที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ 
เชน เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี นครศรีธรรมราช และอยุธยา ตางก็มีการเติบโตทางโครงสรางรายไดปละไมตํ่ากวา 10% 
แสดงถึงกําลังซื้ออสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น  

 

    ปจจัยทางดานอุปทาน ในสวนของธุรกิจบานจัดสรร บานแนวราบท่ีเคยชะลอตัวในป 2555         
มีการฟนตัว เนื่องจากผูซื้อเร่ิมคลายความกังวลจากปญหาอุทกภัยมาก บานแนวราบสวนใหญยังคงมีการกระจายตัว
ออกไปยังปริมณฑลและรอบนอกตัวเมืองมากขึ้นเนื่องจากราคาท่ีดินในตัวเมือง และการขยายตัวของแนวรถไฟฟาและ
รถไฟความเร็วสูง นอกจากน้ี ตลาดทาวเฮาส หรือทาวนโฮม ยังมีการปรับตัวในแนวบวกตามการประกาศใชราคา
ประเมินใหมของกรมธนารักษ  ในสวนของธุรกิจคอนโดมิเนียม ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูล                      
จากศูนยวิจัยกสิกรไทย  “คาดวา ในป 2556 นี้ การเปดโครงการใหมนาจะอยูที่ประมาณ 62,500 - 65,500 หนวย 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9-9.9  จากป 2555 โดยทําเลที่มีการเปดโครงการใหมจะยังคงเนนทําเลแนวรถไฟฟาและในรัศมีที่ใกล
รถไฟฟา อยางไรก็ดีการพัฒนาตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังมีปจจัยที่ทาทายภาคธุรกิจ          
จากการแขงขันกันเปดโครงการคอนโดมิเนียม ที่มีผลตออุปทานหองชุดเขาสูตลาดเปนจํานวนมากและไดสราง             
แรงกดดันตอความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในตลาดในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถ
ในปดโครงการของผูประกอบการตอไปในระยะขางหนา” ในสวนของธุรกิจรับสรางบาน ตลาดยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
5-10% โดยมีปจจัยสําคัญที่จะสรางความตางในความสามารถการแขงขันของแตละผูประกอบการคือ นวัตกรรม
กอสรางและระบบกอสรางก่ึงสําเร็จรูป รวมไปถึงการรับรูและความนาเช่ือถือของแบรนด 

   ปจจัยท่ีสําคัญอีกหนึ่งอยางคือ โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกวา Asian 
Economics Community - AEC ซึ่งจะเร่ิมดําเนินการอยางเปนทางการภายในป 2558 โดยจะเปนปจจัยสําคัญ         
ในอนาคตอันใกล ซึ่งจะทําใหเกิดโอกาสทางการคา รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพยก็จะเพิ่มขึ้นดวย ทําใหเกิดการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทั้งในประเทศ และการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศ ความตองการที่อยูอาศัย                 
สถานท่ีทํางาน รานคาปลีกและโรงแรมจะเติบโตเพ่ิมขึ้น จะมีการเปดเสรีตอการลงทุนพัฒนากฎระเบียบในเร่ือง
กฎหมายการใชสิทธิในท่ีดินใหเอื้อตอนักธุรกิจมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนอยางมากกับธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในอนาคต 

    ดังน้ัน จึงเห็นไดวาในปจจุบันไดมีบริษัทที่เก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกิดใหม                 
เขามามากขึ้น เน่ืองจากมองเห็นโอกาสทางการตลาดท่ียังมีมาก และจะยังมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทําใหภาวะการ
แขงขันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

2.   แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
     แนวโนมภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2557 มีแนวโนมชะลอตัว และมีความทาทายมากขึ้น 
เน่ืองจากปจจัยจากสถานการณทางการเมือง ปจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนแนวโนมการปรับขึ้นของตนทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย แนวโนมราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับขึ้น รวมทั้ง ปญหาอุปทานสวนเกิน (อุปทาน
คงเหลือ ณ ส้ินป 2556ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 143,543 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากป 2555: 
ขอมูลจากรายงานของ AREA) ดวยปจจัยทางการเมือง สงผลใหสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการอนุมัติ 
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สินเช่ือใหแกผูประกอบการและผูบริโภค อยางไรก็ดี ทามกลางปจจัยความเส่ียงดังกลาว ยังมีปจจัยบวกที่ยังสงเสริม
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย อาทิเชน ทิศทางการดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายของคณะนโยบายการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่า เปนปจจัยหนุนสําคัญในการพัฒนาโครงการ และ             
การซ้ือของผูบริโภค  
     บริษัทฯ แมยังคงถือวาเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยอื่นๆท่ีอยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมานานกวา และไดสรางช่ือเสียง ความไววางใจ พรอมกับ             
มีฐานลูกคาที่มากกวา แตบริษัทฯกําลังพัฒนาและเติบโตขึ้นเปนลําดับ บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย             
จึงมีความพรอม ที่จะพัฒนาเพื่อเติบโตขึ้นเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนํา ที่มุงม่ันต้ังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีกวา ตามวิสัยทัศนของบริษัท 
 

  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริหาร 
   การจัดหาที่ดินและการจัดหา Supplier   บริษัทฯใหความสําคัญในการจัดหาท่ีดินเพื่อนํามาพัฒนา
โครงการเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนปจจัยหลักในการแขงขัน ทั้งในเร่ืองตนทุนและทําเลที่ต้ัง  โดยเนนพัฒนาโครงการ
ที่อยูอาศัยหลายประเภทและระดับราคาในทําเลทั้งในทําเลเดิมซึ่งมีฐานลูกคาชัดเจน และในทําเลใหมที่แตกตางกัน              
เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยโครงการท่ีบริษัทฯพัฒนาขึ้นมีทั้งการพัฒนาที่ดินซึ่งบริษัทฯหรือบริษัท
ยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และซ้ือจากบุคคลอื่น ในขั้นตอนการจัดหาท่ีดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯมีการ
สํารวจสภาวะตลาดและการแขงขัน รวมทั้ง พฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือนํามากําหนดแนวคิดรูปแบบ ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม
ของโครงการ และประเมินความเปนไปไดของโครงการ จากน้ันจึงจะดําเนินการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ                  
ซึ่งบริษัทฯอาจติดตอผานเจาของท่ีดินโดยตรงผานนายหนา หรือเจรจาซ้ือจากบริษัทในกลุมที่เก่ียวของในราคา                 
ที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตลาด  ราคาประเมินของทางราชการ และราคาประเมินจากการศึกษา               
ความเปนไปไดของโครงการ  

    การจัดหาวัสดุกอสรางสําหรับโครงการ บริษัทฯไดมีการเจรจาตอรองผูผลิตวัสดุกอสรางเพ่ือใหได
สินคาที่มีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม และประหยัดพลังงานโดยบริษัทฯจะเปนผูจัดซ้ือวัสดุกอสรางเองบางประเภท  
เชน สุขภัณฑ เฟอรนิเจอร และระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดต้ังในบาน ทั้งนี้ นอกจากจะสามารถรักษาคุณภาพของ
สินคาแลวยังทําใหสามารถควบคุมตนทุนการกอสรางไดอีกดวย  

    การคัดเลือกผูรับเหมา  บริษัทฯมีทีมวิศวกรและทีมงานที่ทําหนาท่ีคัดเลือกผูรับเหมาที่มีคุณภาพ                 
มีความสามารถ และประสบการณ โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานในการทํางาน พรอมทั้ง มีแผนการตรวจรับงานที่ชัดเจน 

    ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต  บริษัทฯใหความสําคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอน โดยกอนการ
กําหนดโครงการใด ๆ บริษัทฯจะมีการสํารวจทําเลและวิเคราะหขอมูล เพ่ือศึกษาความตองการ รูปแบบพฤติกรรมของ
ผูบริโภค เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ และในการวิเคราะหนั้นจะเปนการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน                
ดานการตลาด ทีมบริหารงานกอสราง และฝายบริหาร  เชน การออกแบบพื้นที่ใชสอยดวยนวัตกรรมใหม เทคโนโลยี              
การกอสรางประเภทประหยัดพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย เปนตน นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังใหความสําคัญกับการบริหารงานกอสรางซ่ึงรวมถึงการคัดเลือกผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญ มีประสบการณและมี
ความนาเชื่อถือที่ดี ประกอบกับบริหารจัดการการจัดซื้อวัสดุกอสรางที่ดี  



  

27 
    

บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

    ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกระบวนการผลิต บริษัทฯใหความสําคัญตอผลกระทบตอธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของทุกโครงการของบริษัทฯ บริษัทฯไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานแตละหลังและระบบ
บําบัด นํ้าเสียสวนกลาง เพื่อมิใหสงผลกระทบตอแหลงนํ้าสาธารณะ รวมทั้ง ไดมีการออกแบบระบบสาธารณูปโภค                    
ที่เหมาะสมเพื่อมิใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมขนาดใหญทุกอาคารจะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และจะตองผานความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กอนดําเนินการกอสราง 
 
 
 



28 
 

 รายงานประจําป 2556 

 
 

 ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท/กลุมบริษัท 
ความเส่ียงจากปจจัยภายนอก 

   ความเส่ียงดานตนทุนการกอสรางและวัสดุกอสรางขาดแคลน 
    เนื่องจากการขายบานและที่ดินของบริษัทฯ  สวนใหญเปนการขายบานและท่ีดินใหลูกคา กอนที่จะ           
ทําการลงมือสรางบาน ดังนั้น ถาหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง หรือมีการปรับเปล่ียนอัตราคาจาง
แรงงานภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดกําหนดราคาขาย และไดมีลูกคาจองซ้ือบานและที่ดินไปแลว ผลตางจากการ
ปรับเปล่ียนราคาดังกลาว หรือแมกระท่ังผลกระทบจากการผลิตบานไดตํ่ากวาที่ไดประมาณการไว ยอมจะทําใหตนทุน
การขายของ บริษัทฯสูงขึ้นทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ลดลง  

  วัสดุกอสรางถือเปนตนทุนการกอสรางที่สําคัญย่ิง ราคาของวัสดุกอสรางหลัก หลายสวนไดมีการปรับ
ราคาเพ่ิม ซึ่งการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากความตองการวัสดุกอสรางที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งท่ีใชในภาคอสังหาริมทรัพย
และ ในการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญตาง ๆ การที่ราคาวัสดุกอสรางในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอยางมาก 
รวมถึงการท่ีราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งไดสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต และตนทุนการขนสง  ทําใหราคาวัสดุกอสราง
เพ่ิมขึ้นและทายสุดทําใหบริษัทฯ มีตนทุนสูงขึ้น บริษัทฯ อาจไมสามารถปรับราคาขายไดในทันที หรือในกรณีที่บริษัทฯ 
สามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนท่ีสูงขึ้นดังกลาว ก็อาจสงผลกระทบตอปริมาณการขายที่อยูอาศัยของ
บริษัทฯ และเหตุดังกลาวจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ  ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินของบริษัทฯ 

  นอกจากนี้ การที่มีโครงการกอสรางเพิ่มมากขึ้นอาจทําใหปริมาณของวัสดุกอสรางมีจํานวนไมเพียงพอ
กับความตองการ ซึ่งหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจตองจายคาวัสดุแพงขึ้น หรือตองรอวัสดุ จนไมสามารถ
ดําเนินการกอสรางบานไดครบในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งจะสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

 

 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผูรับเหมาและแรงงานกอสราง 
    จากที่ในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวนมาก ทั้งที่จดทะเบียนอยูใน            
ตลาดหลักทรัพย และท่ีอยูนอกตลาดหลักทรัพย  ประกอบกับการกอสรางพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยางตอเนื่องจาก
ภาครัฐ ซึ่งอาจสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานฝมือในการกอสรางบานของบริษัทได โดยบริษัทมีนโยบายบริหาร              
ความเส่ียงในประเด็นนี้ ดวยการเร่ิมทดลองนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการกอสราง ซึ่งจะชวยลดการใชแรงงานลง 
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับเหมาของบริษัทฯมาอยางตอเน่ือง และจะมีการ
กระจายงานกอสรางโดยคํานึงถึงความสามารถของผูรับเหมาแตละรายเปนสําคัญ ทั้งน้ี บริษัทจะมีผูจัดการโครงการ
สายกอสรางวิศวกรโครงการ หัวหนาผูควบคุมงานกอสราง  ผูควบคุมงานกอสราง ตลอดจนเจาหนาที่ตรวจสอบ
คุณภาพกลาง (QC Center )  เพื่อควบคุมดูแลงานกอสรางของผูรับเหมาอีกทีหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อใหแนใจถึงคุณภาพงาน
กอสรางของผูรับเหมาแตละราย    
 
 
 
 

ปจจัยความเส่ียง 
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 ความเส่ียงจากปลอยสินเช่ือที่เขมงวดมากข้ึนของธนาคารพาณิชย 
  ในชวงที่ผานมาธนาคารพาณิชย มีความเขมงวดมากขึ้นในการพิจารณาสินเช่ือ ทั้งในสวนของสินเชื่อ

สําหรับผูประกอบการ (Pre-Finance) และสินเช่ือสําหรับผูบริโภค (Post-Finance) โดยในสวนของสินเช่ือสําหรับ
ผูประกอบการ ธนาคารพาณิชยมีความเขมงวดในการพิจารณาปลอยสินเช่ือโครงการท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง           
กับผูประกอบการที่อยูนอกตลาด (Non-listed companies) สงผลใหการเขาถึงแหลงเงินมีความยากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี 
จากการที่บริษัทฯมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง  มีการใชเงินลงทุนจากหนี้สินที่ตํ่า  ทําใหบริษัทฯมีความเส่ียงในสวนนี้
ที่ตํ่ามาก โดยบริษัทฯมีกระแสเงินสด และวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอสําหรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งตามแผนงานระยะส้ัน 
และระยะยาว รวมทั้ง มีสถาบันการเงินพันธมิตรที่พรอมใหการสนับสนุนสินเช่ือโครงการกับบริษัทฯเพิ่มเติม              
หากตองการ 
   ในสวนของสินเชื่อสําหรับผูบริโภค (Post-Finance) นั้นธนาคารพาณิชยตางๆ ก็มีความเขมงวดมากขึ้น
ในการพิจารณา   ซึ่งการซื้อท่ีอยูอาศัยโดยสวนใหญนั้น ลูกคาจําเปนที่จะตองอาศัยการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย   
ดังนั้น  ยอดรับรูรายไดของบริษัท จึงขึ้นอยูกับการพิจารณาปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยดวยอยางหลีกเล่ียงไมได                 
ซึ่งจากสถานการณปจจุบันที่อุตสาหกรรมสินเช่ือบุคคลมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอพฤติกรรม              
การใชจายของผูบริโภค โดยผูบริโภคมีการนําเงินในอนาคตมาใชผานทางสินเชื่อสวนบุคคลตางๆ อาทิเชน บัตรเครดิต 
และสินเชื่อสวนบุคคลตาง ๆ สงผลใหความสามารถในการซ้ือบานของผูบริโภคลดลง ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย
ก็มีหลักเกณฑที่เขมงวดมากขึ้นในการพิจารณาปลอยสินเชื่อใหกับผูตองการซื้อบาน ทําใหลูกคาบางสวนสูญเสียโอกาส
ในการซื้อบานไป  อยางไรก็ดี บริษัทไดติดตามสถานการณผูบริโภค ตลอดจนนโยบายในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยแตละแหงอยางใกลชิด เพื่อปรับเปล่ียนนโยบายใหสอดคลองในแตละชวงเวลา     

 ความเส่ียงจากปญหาความไมแนนอนทางการเมือง 
   ปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ที่ยังคงมีความลอแหลมตอความวุนวายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทุกคร้ังที่มี
ปญหาทางการเมืองเกิดขึ้น ก็จะทําใหผูซื้อชะลอการตัดสินใจออกไป ซึ่งแมวาปนี้จะมีปจจัยเส่ียงตางๆ แตธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก็ยังมีแนวโนมที่จะเติบโตได เพราะความตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลมีอยูอยางตอเนื่อง 

 ความเส่ียงจากปจจัยภายใน 
1.   ความเส่ียงดานการกอสรางและพัฒนาโครงการ 

   งานกอสรางและพัฒนาโครงการถือเปนสวนสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของ
บริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯวาจางผูรับเหมาจากภายนอกในการดําเนินงานกอสรางทั้งบานพักอาศัยแนวราบและ             
อาคารชุด ทําใหบริษัทฯมีความเส่ียงดานคุณภาพและเวลา  หากวาจางผูรับเหมาที่ไมมีความชํานาญเพียงพอหรือมี
ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน  เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว บริษัทฯไดมีการบริหารจัดการ โดยคัดเลือกผูรับเหมา                             
ที่มีประสบการณและมีคุณภาพสําหรับการกอสรางตามแผนงาน และไมใหมีการกระจุกตัวอยูกับรายใดรายหน่ึง                  
มากเกินไป  อีกทั้งมีการแบงงวดงานใหดีขึ้น เพื่อใหผูรับเหมามีสภาพคลองมากขึ้น และยังชวยจัดหาวัสดุบางรายการ 
เพื่อลดภาระทางดานการเงินใหกับผู รับเหมาดวย รวมท้ัง ยังมีนโยบายชัดเจนในการสรางพันธมิตรกับกลุม
ผูรับเหมากอสรางและผูผลิต เพื่อรวมกันพัฒนางานกอสรางและวัสดุกอสรางใหไดคุณภาพและในเวลาที่รวดเร็วขึ้น  
โดยจะเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ไดมีการศึกษา ตรวจสอบกอนพิจารณานํามาใชงาน โดยจะมีการตรวจสอบและ 
คัดเลือกผูรับเหมาหรือผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการศึกษาหาแนวทางการกอสรางที่ใชแรงงานนอยลงเพ่ือลด
ความเส่ียงเร่ืองการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมกอสราง ในกรณีอาคารชุด จะเลือกใชผูรับเหมา ขนาดใหญที่มี
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ประสบการณ และแบงการวาจางแตละประเภทงานตามความเช่ียวชาญ จะไมวาจางผูรับเหมาเพียงรายเดียวกอสราง
งานทุกประเภทในโครงการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีผูเช่ียวชาญและทีมงานบริหารโครงการ ที่มากพอจะควบคุมงาน
กอสรางใหไดมาตรฐาน  อีกท้ังมีแผนการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมงาน และผูรับเหมากอสราง ในการพัฒนา
กระบวนการกอสรางใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดีขึ้น และใหมีความเขาใจ ที่ถูกตองตรงกัน ในการตรวจสอบ
คุณภาพของงานใหไดงานที่มีคุณภาพดี  และลดความเส่ียงจากความลาชาในการ สงมอบงาน  
 

2.  ความเส่ียงดานการเงิน 
   จากแผนธุรกิจของบริษัทฯท่ีจะตองมีการลงทุนในโครงการใหมที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง              

เพื่อสรางผลการดําเนินงานและผลตอบแทนตอผูหุนอยางย่ังยืนน้ัน บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองมีการจัดหา         
แหลงเงินทุน ในการพัฒนาโครงการโดยการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเปนหลัก โดยในส้ินป 2555 บริษัทฯมี
หน้ีสินกับสถาบันทางการเงิน จํานวน 1,570.18 ลานบาท เพิ่มขึ้นมาเปน 2,547.52 ลานบาท ในส้ินป 2556 ทําใหมี
อัตราหนี้สินสถาบันการเงินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.67  เทา และอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ          
1.03 เทา ในส้ินป 2555 เพ่ิมขึ้นเปนอัตราหนี้สินสถาบันการเงินตอสวนของผูถือหุน 0.93 เทา และอัตราหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุน 1.32 เทา ในส้ินป 2556  เน่ืองจากบริษัทฯมีการกูยืมเงิน เพื่อเรงการกอสรางในโครงการแนวสูง เพ่ือให
ทันตอการโอนใหกับลูกคา  บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในดานการเงินเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน ซึ่งบริษัทฯยังมี
นโยบายดํารงอัตราสวนหน้ีสิน ตอทุนไมเกิน 2 เทา อยางไรก็ดี  บริษัทฯ ยังคงใชวิธีการระดมทุนโดยชองทางอ่ืน ๆ เชน 
การหาผูรวมทุนอื่นในการพัฒนาโครงการ ออกหุนสามัญเพิ่มทุน เปนตน เพ่ือใหการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพและมีตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม 
 

3.   ความเส่ียงดานการตลาดและการขาย 
  การขายถือเปนหัวใจในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อม่ัน                  
ตอผูบริโภค ซึ่งจะสงผลตอยอดขายของโครงการในระยะยาว โดยบริษัทฯมีนโยบายในการสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูบริโภคในระดับสูงสุด รวมทั้ง การเปดตลาดใหมเพื่อใหบริษัทมียอดขายที่เติบโตอยางย่ังยืน  
 

4.   ความเส่ียงดานทรัพยากรบุคคล 
  บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใหการสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาส              
แสดงความสามารถ เพ่ือใหพนักงานรูจักคุณคาของตนเอง และเกิดความมุงม่ันที่จะนําความสามารถของตนมาพัฒนา
องคกรใหเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน  
 

  ความเส่ียงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
   ความเส่ียงในเรื่องการมีผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

       ปจจุบันบริษัทมีผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมตระกูลเทพเจริญ จะถือหุนอยูในบริษัทรอยละ 30.41                    
(ณ  22 ธ.ค.56)  ซึ่งถาหากผูถือหุนใหญนี้ มีการรวมตัวกันกับผูถือหุนรายใหญกลุมอื่นจะสามารถควบคุมเสียงของ                
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกินคร่ึงหน่ึง ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญ
ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุล                 
เร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได รวมถึงวาระสําคัญที่ตองใชมติพิเศษท่ีตองอาศัยเสียงของที่ประชุมผูถือหุนมากกวา 3 ใน 4             
หากไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนรายใหญ ก็จะไมสามารถผานมติได  อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีจะเขามาตรวจสอบ และพิจารณาเพื่อไมใหเกิดรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง และเพ่ือกอใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 ความเส่ียงจากการบริหารที่พ่ึงพิงผูบริหารและผูถือหุน 
       ตราสินคาของบริษัทฯมีภาพลักษณที่ติดกับผูบริหารและผูถือหุนของบริษัท คือตระกูลเทพเจริญ                 
โดยนายวิษณุ เทพเจริญ และ นางศิริญา เทพเจริญ มีสวนสําคัญในการบริหารงานบริษัทฯจนมีชื่อเสียงและ            
เปนที่ยอมรับในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมีสวนสําคัญที่ทําใหบริษัทฯมีการเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ         
หากบริษัทฯสูญเสียผูบริหารดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานของบริษัทฯได 
อยางไรก็ดี บริษัทฯไดมีการจัดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯใหมีการอํานาจการบริหารจัดการ ขอบเขตหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบใหแกผูบริหารสายงานตางๆ ตามความรูความสามารถและประสบการณ โดยไดเชิญผูบริหารมืออาชีพ
ที่ประสบความสําเร็จเขามาชวยบริหารงานเพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารดังกลาว    
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  บริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมายตางๆ เฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยสินของบริษัทฯที่มี
จํานวน (ไมรวมดอกเบ้ียและคาใชจาย) สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
 

1. คดีแพง  คดีหมายเลขดํ าที่  5880-6250/2544,  6820-6822/2544 หมายเลขแดงที่  6774-
7148/2546 ระหวางนางนวลสวาท รวยสูงเนิน กับพวก โจทก บริษัท ไทยเกรียง กรุป จํากัด (มหาชน) จําเลย 
 

    โจทกย่ืนฟองตอศาลแรงงานกลางเรียกรองใหจําเลยจายเงิน คาชดเชย คาสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปพรอมทั้งคาเสียหาย  รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 91,300,064.47 บาท 

   ตอมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ศาลแรงงานกลางมีคําพิพากษาใหจําเลยจายเงิน คาชดเชย  คาสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนา และ คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแกโจทก เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 
10,388,619.01 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงินดังกลาวจนกวาจําเลยจะชําระใหแกโจทก 
จํานวน 149 คน จนเสร็จส้ิน ซึ่งบริษัทฯ ไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาดังกลาวของศาลแรงงานกลาง จึงไดอุทธรณ
คัดคานคําพิพากษาดังกลาวตอศาลฎีกา 

   จนกระท้ังตอมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหบริษัทจําเลยจายเงินคาชดเชย             
และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปแกโจทกรวม 160 คน  พรอมดวยดอกเบ้ียรวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน                         
18.95 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายคาชดเชยตามคําพิพากษาใหแกโจทกไปทั้งหมดแลวเม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550               
โดยบริษัทฯไดบันทึกคาเสียหาดังกลาวไวงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 จํานวน                
2.24 ลานบาท  (สุทธิจากคาเผ่ือผลเสียหายท่ีต้ังไวตามบัญชีจํานวน 16.71 ลานบาท) 

   สําหรับคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจํานวน 0.7 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียน้ัน เม่ือวันท่ี                      
27 กรกฎาคม 2550 และวันที่ 30 สิงหาคม 2550 โจทกและจําเลย (บริษัท) ไดตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอม 
ความกัน โดยโจทกตกลงยินยอมรับเงินคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนารวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 139,737.90 บาท 
ตามท่ีบริษัทจําเลยไดเสนอจายใหแกโจทก โดยไดสงสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวน้ันไปยังศาลฎีกา                  
เพื่อพิจารณาส่ัง ซึ่งปจจุบันนี้ยังอยูในช้ันพิจารณาของศาลฎีกา 

    ความคืบหนา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556  จากการตรวจสอบสํานวนคดีในเบื้องตนทราบวา          
ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลวเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2552 โดยมีเนื้อความวา          
“ผูพิพากษา ไดพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและจําเลยฉบับลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 
และวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 แลวเห็นวาชอบดวยกฎหมายจึงพิพากษาใหคดีเปนอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ” เม่ือชวงเดือนธันวาคม 2555 ไดมีโจทกไปขอรับเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว 
 
 
 
 

ขอพิพาททางกฎหมาย 
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2.   คดีอาญา หมายเลขดําที่ 3445/2551 ระหวาง นางนันทนา ภัทรพงศสันต โจทก กับ บริษัท ไทย
เกรียง กรุป จํากัด (มหาชน) จําเลย 
 

   โจทกฟองจําเลยเปนคดีอาญาวา กระทําความผิดอาญา ในฐานรวมกันแจงขอความอันเปนเท็จ                     
ตอเจาพนักงาน และฐานแจงขอความอันเปนเท็จเก่ียวกับความผิดอาญาแกเจาพนักงานฯ และฐานแจงใหเจาพนักงาน             
ผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จดขอความเท็จลงในเอกสารราชการตอศาลอาญา  ซึ่งศาลอาญาไดมีคําส่ังนัดไตสวน               
มูลฟอง ในวันที่ 27 เมษายน 2552 
   หลังจากไตสวนมูลฟองแลวศาลอาญาเห็นวา คดีของโจทกไมมีมูลใหประทับรับฟอง จึงไดพิพากษา           
ยกฟองโจทก แตโจทกไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาดังกลาว โจทกจึงย่ืนอุทธรณเพื่อคัดคานคําพิพากษาของ           
ศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณ ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
  ความคืบหนา ณ ปจจุบัน    เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน 
(พิพากษายกฟองโจทก) ครบกําหนดย่ืนฎีกา โจทกไมฎีกา คดีจึงถึงที่สุด  

 

3.   คดีอาญา หมายเลขดําที่ อ.262/2552  ระหวาง นางนันทนา ภัทรพงศสันต โจทก กับ บริษัท 
ไทยเกรียง กรุป จํากัด (มหาชน) จําเลย 

 

    โจทกฟองจําเลยเปนคดีอาญาวา กระทําความผิดอาญา ในฐานรวมกันเบิกความตอศาลอาญา ซึ่งศาล
อาญาไดนัดไตสวนมูลฟอง ในวันที่ 30  มีนาคม 2552  เวลา 13.30  นาฬิกา 
   หลังจากศาลไตสวนมูลฟองแลวเห็นวา คดีของโจทกไมมีมูล ศาลจึงพิพากษายกฟองโจทก แตโจทก          
ไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาดังกลาว โจทกจึงไดย่ืนอุทธรณเพ่ือคัดคานคําพิพากษาของศาลชั้นตน ตอศาลอุทธรณ 
ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
   ความคืบหนา ณ ปจจุบัน  คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ (ยังไมเปล่ียนแปลง         
จากปที่แลว) 

 

4.   คดีแรงงาน หมายเลขดําที่ 2703/2553 หมายเลขแดงท่ี 8808/2553 ระหวาง นายประวิตร ยะตินันท 
โจทก กับ บริษัท อั่งเปา แอสเสท  จํากัด (มหาชน) จําเลย 

  โจทกฟองจําเลยตอศาลแรงงานกลาง ในขอหาหรือฐานความผิด สัญญาจางแรงงาน กฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน และการเลิกจางไมเปนธรรม  
                  ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองโจทกในทุกขอกลาวหาทุกประเด็น  โจทกไมเห็นดวยกับคําพิพากษาศาล
ชั้นตนจึงใชสิทธิอุทธรณตอศาลฎีกา โดยโจทกย่ืนอุทธรณตอศาลฎีกาเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554  บริษัทฯไดย่ืนคําแก
อุทธรณในวันที่ 9 มีนาคม 2554 
  ความคืบหนา ณ ปจจุบัน  คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา (ยังไมเปล่ียนแปลง              
จากปที่แลว) 
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  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 3,968,280,852 บาท เรียกชําระแลว 2,823,567,377 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
3,968,280,852 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557) 
 ทั้งนี้ บริษัทฯมีตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ผูถือหุนรายใหญ 
 รายช่ือและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 10 รายแรก ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่  21 มกราคม 2557 ดังนี้ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุน (หุน) สัดสวนการถือหุน (%) 
1. กลุมครอบครัวเทพเจริญ 755,839,365 28.81 
 1.1  นายวิษณุ เทพเจริญ   (391,482,071 หุน)   
 1.2  นางศิริญา เทพเจริญ  (364,357,294 หุน)   

2. นายสมพงษ รุงเรืองเนาวรัตน 150,000,000 5.72 
3. นายอนันต ศวัสตนานนท 145,101,754 5.53 
4. นายณัฐภณ โทณะวนิก 70,000,000 2.67 
5. นายสมชาย หงสรัตนวิจิตร 63,600,181 2.42 
6. นายภูตะคา ชัยเชาวรัตน 53,309,698 2.03 
7. นายวนิช  เดชานุเบกษา 43,303,798 1.65 
8. นายเสกชัย  หงษปาน 39,000,000 1.49 
9. นางสุมาลี  อองจริต 38,405,800 1.46 

10. นางสาวอาทิกา  ทอแกว 34,646,617 1.32 

 

 การออกหลักทรัพยอื่น 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติใหออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ คร้ังที่ 1 จํานวน 494,713,475 หนวย ในราคาหนวยละ 0.00 บาท ใหแก 
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ รุนที่ 1(NUSA-W1) ตามสัดสวนจํานวนหุนที่มีอยู 5 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญ โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับ 1.00 บาทตอหุน 
ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม และกําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

 
 

โครงสรางการถือหุน 
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เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญท่ีใหแก           
ผูถือหุนเดิม จํานวน 494,701,396 หุน เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ          
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
ของแตละป ทั้งน้ีวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกตรงกับวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 และคร้ังสุดทายในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 

  หุนกูแปลงสภาพ 
  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติใหออกและเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debenture) เปนหุนสามัญ ใหแกนักลงทุนตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement)  ในวงเงินไมเกิน 28,000,000 เหรียญดอลลารสิงคโปรหรือเทียบเทาจํานวน 700,000,000 บาท 
และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูพิจารณาสภาวะตลาดในขณะที่มีการออก หุนกูแปลงสภาพฯ            
เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและอนุมัติมอบหมายใหฝายบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
มีอํานาจจัดการจนแลวเสร็จ ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู 
แปลงสภาพตามความเหมาะสม เชน วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ จํานวนหุนกูแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในคร้ังนี้ 
และในแตละคร้ังในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพมีการแบงขายหลายคราว จํานวนหุนสามัญท่ีรองรับหุนกูแปลงสภาพ         
มูลคาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบี้ย อัตราแปลงสภาพ 
ระยะเวลาในการใชสิทธิ ระยะเวลาไถถอน วันส้ินสุดการใชสิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ เปนตน 

2. การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้ง
ดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว และ 

3. การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จําเปน 
และเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว การรายงานผลการขาย การเปดเผยสารสนเทศ         
ซึ่งรวมถึง การติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต หรือขอผอนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกลาว ตอหนวยราชการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวขางตนทุกประการ 

 ทั้งนี้ อยูภายใตวงเงินที่กําหนด และสาระสําคัญที่กําหนดไวขางตน 
  และในวันดังกลาวบริษัทฯ ไดทําสัญญาจองซ้ือหุนกูของบริษัทฯ จากกองทุนแอดวานซ          

ออพเพอรทู นิต้ี ฟนด  (ผูจองซื้อ) โดยมีบริษัท แอดวานซ แคปตอล พารทเนอรส ไพรเวท ลิมิเต็ด  เปนผูแทนที่มีอํานาจ           
แทนผูจองซื้อ  
   ตอมาเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 9/2556 ไดมีมติให
สัตยาบันในการเขาทําสัญญาดังกลาว  
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 รายงานประจําป 2556 

รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพ มีดังตอไปนี้ 
ประเภทของหุนกู  : หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือหุนท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทไมมี 

หลักประกันไมมีผูแทนหุนกู หุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุนกูแปลงสภาพโดยแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี้ 

  หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 ประกอบดวย ชุดยอยที่เทาๆ กัน อีก 10 ชุด มูลคารวมชุดละ 
1,000,000 ดอลลารสิงคโปร หรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา 

  หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 ประกอบดวย ชุดยอยที่เทาๆ กัน อีก 10 ชุด มูลคารวมชุดละ 
1,000,000 ดอลลารสิงคโปรหรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา 

  หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 ประกอบดวยชุดยอยที่เทาๆ กันอีก 8 ชุด มูลคารวมชุดละ 
1,000,000 ดอลลารสิงคโปร หรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา    
     

วงเงิน  วงเงินรวมไมเกิน 28,000,000 เหรียญดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทาจํานวน 700       
ลานบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได   

 
สกุลเงิน สกุลเงินเหรียญสิงคโปร (อัตราแลกเปล่ียนคงที่ 1.00 เหรียญสิงคโปร = 25 บาทไทย)     : 
 
วิธีการจัดสรร เสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจงท้ังจํานวนเพียงรายเดียวโดยจะ

ออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ไดโดย            
ผูลงทุนตางประเทศสามารถเลือกราคา  แปลงสภาพแบบลอยตัวหรือแบบคงที่ไดโดย
บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุนกูทั้งจํานวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแกผูลงทุนเพียง             
รายเดียว ซึ่งไดแก  Advance Opportunities Fund ในประเทศสิงคโปร ที่มีผูบริหาร
กองทุน คือ Advance Capital Partners Ltd. 

 
อายุ  3 ปนับจากวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท 

หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหารจะกําหนดตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุนกู ในแตละคร้ัง 

 
อัตราดอกเบ้ีย  รอยละ 2 ตอป  
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ระยะเวลาในการใชสิทธิ ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพไดทุกวันทําการนับจากวันออก
หุนกูดังกลาวจนถึงเวลาปดทําการของวันทําการวันสุดทายในหนึ่งสัปดาหกอนวันครบ
กําหนดอายุหุนกูแปลงสภาพหรือระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท  หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ 
คณะกรรมการบริหารจะกําหนดตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ          
การออกหุนกูในแตละคร้ัง 

ราคาการแปลงสภาพต้ังตน  ผูถือหุนกูแปลงสภาพมีสิทธิเลือกใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
(1) รอยละ 130 ของราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการกอน

หนาของวันดังตอไปนี้ 
(ก)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 1 : วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกู 
(ข)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 : วันท่ีปดของสวนยอยคร้ังแรกของหุนกูชุดที่ 2 
(ค)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดท่ี 3 : วันใดของสวนยอยคร้ังแรกของหุนกูชุดท่ี 3 

     (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”) หรือ 
(2)    รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ                   

ในระหวางชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวของ
สําหรับหุนกูแปลงสภาพ  (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion 
Price)”) 

หมายเหตุ   ราคาแปลงสภาพจะไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของบริษัทหุนละ 1.00 บาท              
ซึ่งเปนไปตามขอตกลงระหวางกองทุน Advance Opportunities Fund และบริษัท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง และปจจัยอื่นๆ  
ที่เก่ียวของเปล่ียนแปลงไป บริษัทอาจเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิแปลงสภาพจากที่กําหนด
ขางตนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรสําหรับ             
การออกหุนกูในแตละคร้ัง ตามเง่ือนไขที่บริษัทและกองทุนจะไดตกลงกัน 

 
อัตราการแปลงสภาพ จํานวนเงินตนในสกุลเหรียญสิงคโปรของหุนกูแปลงสภาพ (ซึ่งคิดเปนเงินบาทไทย             

ในอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 1.00 เหรียญสิงคโปร = 25 บาทไทย) หารดวยราคาใชสิทธิ         
แปลงสภาพ 

 
จํานวนหุนสามัญท่ี              600,000,000 หุน  
ออกใหมเพื่อรองรับ              (หมายเหตุ: กรณีที่จํานวนหุนไมเพียงพอสําหรับการแปลงสภาพ ทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะยุติ
หรือการออกหุนกูแปลงสภาพ           ยกเลิกการออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้) 
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การไถถอนและซื้อหุนกู    สําหรับหุนกูที่ไมมีการไถถอนหรือซ้ือ แปลงสภาพหรือถูกยกเลิกโดยบริษัทนั้น บริษัท
จะตองไถถอนในราคา 100% ของจํานวนเงินตนของหุนกูดังกลาว ในวันซ่ึงเปนวันท่ี         
ครบระยะเวลา 3 ป นับจากวันปดของสวนยอยที่หนึ่งของหุนกูชุดท่ี 1 

 
 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)               

ไดอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพตอนักลงทุน                      
ในตางประเทศ 

 เม่ือวันที่ 3 มกราคม 2557 บริษัทฯ ไดออกเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกใหมใหแกนักลงทุน
ตางประเทศ Advance Opportunity Fund คร้ังที่ 1 จํานวน 20 ใบหุนกู มูลคารวม 1,000,000 เหรียญสิงคโปรดอลลาร            
คิดเปนเงิน 25 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับเงินคาหุนกูแปลงสภาพแลวในวันที่ 9 มกราคม 2557 

 ตอมาเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯไดไถถอนหุนกูดังกลาว พรอมชําระคืนเงินตนจํานวน                
25 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 2 ตอปเรียบรอยแลว 

 
 นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท:  กิจการมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40            
ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว            
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับ แผนการดําเนินงาน การลงทุน สภาพคลอง และความจําเปนตางๆ ของบริษัท            
ในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย:  ใชหลักเกณฑเดียวกับบริษัท 
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  คณะกรรมการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย กรรมการท่ีมีสวนรวม                 

ในการบริหาร 4 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ              ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายปรีชา   ภูขํา 
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/             
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท 

2 นายวิษณุ   เทพเจริญ 
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท 

3 นายสมจิตร             ชัยชนะ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ
ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท/เลขานุการบริษัท 

4 นางศิริญา   เทพเจริญ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท 

5 นายณรงคชัย          สถานุพงษ 
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

    6 นายสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

7 นายอํานวย ปรีมนวงศ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

โครงสรางการจัดการ 
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 กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ (1) นายปรีชา ภูขํา, นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมจิตร ชัยชนะ  
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  (2) นายปรีชา ภูขํา หรือ นายสมจิตร ชัยชนะ          
ลงลายมือช่ือรวมกับ นางศิริญา เทพเจริญ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนของบริษัท และใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผูถือหุน  
2. มีหนาท่ีกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับ ควบคุมดูแล               

ใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกผูถือหุน และการเติบโตอยางย่ังยืน 

3. รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุนมีการเปดเผยขอมูล ที่
เปนสาระสําคัญตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส 

4. คณะกรรมการบริษัทตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเปนกรรมการอยางแทจริง 
    5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง 
   6.  รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหาร โดยใหมีความต้ังใจและระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติงาน 
    7.  กํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปได สมเหตุสมผล 
    8.  กํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม  
    9.  กํากับดูแลใหฝายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

10.  พิจารณาตัดสินในเร่ืองที่มีสาระสําคัญ เชนนโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญอํานาจการ
บริหารการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด 

 11.   กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานของ
บริษัทใหคณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เก่ียวของโดยจัดทําเปนคูมืออํานาจ
ดําเนินการ และใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 12.   จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได รวมทั้งดูแลจัดใหมี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. ใหความเห็นชอบในการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และพิจารณาคาสอบบัญชีประจําป เพื่อนําเสนอตอ              
ผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง   

14.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 15.  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไปตามกฎบัตรที่กําหนดไว 
 16.  คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติดวยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
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 การประชุมคณะกรรมการ 
           ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง           
ในการประชุมที่ผานมา กรรมการมาประชุมครบองคประชุมทุกคร้ัง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นไมตํ่ากวา           
ปละ 4 คร้ัง ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  
          ในการประชุมของบริษัทฯที่ผานมาทุกคร้ัง กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา ซึ่งจะทําให มี
โอกาสไดศึกษาสารสนเทศตาง ๆ กอนการประชุม เอกสารที่นําเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาท่ีชัดเจน ผูบริหารระดับสูง
ของบริษัทที่มิใชกรรมการ แตมีความเก่ียวของกับเร่ืองที่จะพิจารณา จะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมดวยทุกคร้ังเพื่อให
ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวของกับปญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและเพื่อใหเกิดความโปรงใสตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวากรรมการที่มีสวนได
เสียในเร่ืองใด จะไมมีสวนในการออกเสียงในเรื่องน้ัน 
 บริษัทฯมีการประชุมของคณะกรรมการ  ประจําป 2556 ดังตอไปนี้  

หมายเหตุ 
1นายปรีชา           ภูขํา               ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ และเขาเปนกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 
 2นายอํานวย    ปรีมนวงศ      ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ และเขาเปนกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 

 

  ผูบริหาร 
 บริษัทฯบริหารงานโดยกรรมการผูจัดการ เปนกรรมการผูมีอํานาจ ทําหนาที่เปนประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมี
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ทําหนาท่ีเปนรองประธานเจาหนาที่บริหาร ชวยบริหารงานตางๆในบริษัท และมีรอง
กรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนผูบริหารสายงานกํากับดูแลงานตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมจํานวน 4 สายงาน  ซึ่งในแต
ละสายงานมีผูอํานวยการฝาย ทําหนาท่ีเปนผูบริหารฝาย ควบคุมการปฏิบัติหนาที่งานของพนักงานในฝาย ที่สังกัดอยู  
รวม  11  ฝาย  ณ วันที่  6 กุมภาพันธ  2557  ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 13 ทาน  ดังนี้ 
  
 

ชื่อ- นามสกุล ตําแหนง 
ประชุม

กรรมการ/
ครั้ง 

ประชุม 
กรรมการ
ตรวจสอบ/

ครั้ง 

ประชุม
กรรมการ   
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 

รวม/ครั้ง 

1.  นายปรีชา  ภูขํา1 ประธานกรรมการบริษัท 9/9 -  9/9 

2.  นายณรงคชัย  สถานุพงษ 
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

9/9 4/4 2/2 15/15 

3.  นายสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 

9/9 4/4 2/2 15/15 

4. นายอํานวย ปรีมนวงศ 2 
กรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

9/9 4/4 2/2 15/15 

5.  นายวิษณุ  เทพเจริญ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 7/9 - - 7/9 
6.  นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการ/เลขานุการบริษัท 8/9 - - 8/9 
7.  นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ 8/9   8/9 
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ลําดับ ช่ือกรรมการ ตําแหนง 
1 นายวิษณุ            เทพเจริญ            ประธานเจาหนาที่บริหาร / รักษาการผูบริหารสายงานกอสราง 
2 นายสมจิตร         ชัยชนะ                รองประธานเจาหนาที่บริหาร / รักษาการผูบริหารสายงานการตลาด 
3 นางศิริญา           เทพเจริญ            รองกรรมการผูจัดการ สายงานสนับสนุนการบริหาร 
4 นายปริพล          ธนสุกาญจน        รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 

5 นางสาวโชษิตา เหลืองประเสริฐ 
รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ 
รักษาการผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด 

6 นายจิระ พันธปล้ืมจิตต  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการกอสราง 1 

7 นายสุรชัย แซโงว  
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการกอสราง 2 
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยสินและจัดซ้ือจัดจาง 

8 ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ  รักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการกอสราง 
9 นางสาวมนัสนันท    อัจฉริยพฤกษ  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

10 นายอนุศักด์ิ มนตขลัง ผูอํานวยการฝายวางแผนงบประมาณและติดตามผล 
11 นางสาวลักษมณ ยะโสธร ผูอํานวยการฝายบริหารและจัดการเงินทุน 
12 นายมนตรี มกรานนท ผูอํานวยการฝายกฎหมายและนิติกรรม 
13 นายโชลม บุตรเล็ก  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย 

 
  เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแตงต้ัง นายสมจิตร ชัยชนะ เปนเลขานุการบริษัท มีผลนับแตวันท่ี 20 มกราคม 2554 
ทั้งนี้ ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทเบื้องตน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

  คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร    
 (1)  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
              (ก)    คาตอบแทนของกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 
สําหรับป 2556 และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยท่ีประชุมมอบหมาย
ใหคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม  มีรายละเอียดดังตอไปนี้          
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กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

1.  นายปรชีา  ภขูํา1 ประธานกรรมการบรษัิท 360,000 - - 225,000 - - 585,000

2.  นายณรงคชัย  สถานพุงษ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
300,000 - - 180,000 100,000 20,000 600,000

3.  นายสรุศักด์ิ นาคสวัสด์ิ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ//ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
300,000 - - 180,000 80,000 25,000 585,000

4.  นายอํานวย ปรมีนวงศ2
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
300,000 - - 180,000 80,000 20,000 580,000

5.  นายวิษณุ เทพเจรญิ กรรมการ/ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 300,000 - - 140,000 - - 440,000

6.  นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการ/เลขานกุารบรษัิท 300,000 - - 160,000 - - 460,000

7.  นางศิรญิา เทพเจรญิ กรรมการ 300,000 - - 160,000 - - 460,000

2,160,000 - - 1,225,000 260,000 65,000 3,710,000รวม

ช่ือ- นามสกุล ตําแหนง ยอดสุทธิ(บาท)

บําเหน็จกรรมการ (บาท) เบี้ยประชุม (บาท)

 
หมายเหตุ 
1นายปรีชา           ภูขํา               ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ และเขาเปนกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 
 2นายอํานวย    ปรีมนวงศ      ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ และเขาเปนกรรมการบริษัทตามมติท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 
 

  (ข) คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
คาตอบแทน จํานวน (คน) จํานวนเงิน(บาท) รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 5 14,289,768 เงินเดือนและเงินชดเชย 
 

  บุคลากร   บริษัทมีพนักงาน   ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ  2557  จํานวน 120  คน โดยแยกเปนฝาย ดังตอไปนี้    
ฝาย จํานวน (คน) 

ฝายบริหารสํานักงานใหญ    5 
ฝายกอสราง 15 
ฝายสนับสนุนการกอสราง 16 
ฝายการตลาด 13 
ฝายบริหารโครงการ 19 
ฝายบัญชีและการเงิน 15 
ฝายบริหารและจัดการเงินทุน 2 
ฝายวางแผนงบประมาณและติดตามผล 1 
ฝายกฎหมายและนิติกรรม 10 
ฝายทรัพยากรมนุษย 21 
ฝายบริหารทรัพยสินและจัดซ้ือจัดจาง 3 

รวม 120 
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  ทั้งนี้ บริษัทมีการจายผลตอบแทนเปนเงินเดือน คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
มีการจายผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
 

รายการ จํานวน (บาท) 

- เงินเดือน  
- คาลวงเวลา 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- กองทุนเงินทดแทน 

51,267,534 
578,973 
725,137 

9,850 

รวม 52,581,494.00 

 
  นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทไดจัดใหมีการอบรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

ทั้งนี้เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงนโยบายของบริษัทและเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหแกพนักงาน โดยหลักสูตร
ที่อบรมมีทั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท  จากปที่ผานมาบริษัทยังไดปรับโฉมใหมสูโครงการ NUSA 
SMART KICK OFF PLAN ใหพนักงานทุกคนของบริษัทมีความ SMART ใน 4 ดานคือ SMART THINKING, SMART 
LOOKING, SMART WORKING, SMART LIVING เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
พนักงานทุกคนรับทราบ นโยบาย เปาหมาย ในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มกําลัง  และมี
การพัฒนาตอเนื่อง ดวยการรวมพลังรวมใจ สูวิสัยทัศนรวมกัน ดวยการอบรมสัมนาแบบ Executive Forum เร่ือง 
Synergy For Success มุงเนนทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจที่สําคัญของบริษัทในการขับเคล่ือนทุกๆสวนในบริษัทปจจุบัน
การแขงขันทางธุรกิจมีความเขมแข็งสูงมาก จําเปนจะตองมีบุคลากร ที่มีความรูความสามารถ ขยันขันแข็ง มีขวัญและ
กําลังใจดี มีความรูเร่ืองยุทธศาสตรของบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางสัมพันธภาพในการทํางานและการทํางาน
เปนทีมที่แข็งแกรง   

  นอกจากน้ี เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมเปนสมาชิก “กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว” ในรูปของกองทุนเฉพาะสวนของบริษัท โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542 ซึ่งตามระเบียบของกองทุนฯพนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุน
ในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 7 ของคาจาง ขึ้นอยูกับอายุการทํางาน นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจายสมทบในอัตรา
เดียวกับอัตราเงินสะสมของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขตามอายุงาน และผลประโยชนจะจายแกสมาชิกตามเงื่อนไข           
เม่ือสมาชิกนั้นๆครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเปนสมาชิก 
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  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
        บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัดมุงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม             
และตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
            คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสําคัญย่ิงตอการบริหารของบริษัทฯ โดยเปนผูกําหนดนโยบาย           
กลไกการบริหารและระบบการกํากับดูแล ทําใหภารกิจของบริษัทฯดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค                 
ที่คณะกรรมการกําหนด อยูในแนวทางผูถือหุนเห็นชอบ ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ         
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแตละทานมาจากสายงานวิชาชีพ                 
ที่หลากหลาย การประสานประสบการณตามกระบวนการกล่ันกรองนโยบายการดําเนินงาน โดยมีเจตนารมณรวมกัน         
ที่จะกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองคกรของบริษัทฯ       
ที่มุงเนนในความซ่ือสัตยสุจริตและยึดม่ันในความถูกตองและเท่ียงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝายบริหาร 
คณะกรรมการจะไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการงานประจําวัน      
 คณะกรรมการบริษัท มุงพิทักษสิทธิ ลดความเส่ียง ดูแลผลตอบแทนใหแกผูถือหุน รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองคกรใหมีความโปรงใส เปดเผย และตรวจสอบได เปนกลไกหลัก 
 บริษัทฯยึดหลักการบรรษัทภิบาลอยางจริงจัง เพื่อเปนกรอบในการทําธุรกิจอยางมีคุณธรรม เพ่ือภาพลักษณที่ดี 
รวมทั้งใชในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด นอกจากน้ันยังวางนโยบายการใหผลตอบแทน         
ที่เหมาะสมแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิดการประสานผลประโยชนรวมกัน
กับผูถือหุนอันจะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาการลงทุนแกผูถือหุนในที่สุด 

 
   คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญที่เหมาะสมเปน
คณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกล่ันกรองงาน    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ                   ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายณรงคชัย        สถานุพงษ* ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

2 นายสุรศักด์ิ          นาคสวัสด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3 นายอํานวย           ปรีมนวงศ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
*โดยมีนายณรงคชัย  สถานุพงษ   เปนเปนกรรมการท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทาน  

งบการเงิน 
 
 

การกํากับดูแลกิจการ 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม่ันใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน             
ทั้งรายไตรมาสและประจําป  

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ            
อาจเสนอแนะใหมีการสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนส่ิงสําคัญ พรอมทั้งนําขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญและจําเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับ
ผูสอบบัญชีภายนอก และผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทั่วไป 
6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจ          

มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
7. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอย

ปละ 4 คร้ัง 
9. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงต้ัง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ

บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเก่ียวของหรือจําเปน 
11. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือ           

ใหคําปรึกษาในกรณีจําเปน 
12. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงาน           

ผลการประเมิน พรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค             
ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
15. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ                  

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ                  ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายสุรศักด์ิ         นาคสวัสด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

2 นายณรงคชัย       สถานุพงษ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นายอํานวย         ปรีมนวงศ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดแก นายชโลม  บุตรเล็ก  ตําแหนง   

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
                ดานการสรรหา 

1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะและ 
การดําเนินธุรกิจขององคกร โดยการกําหนดคุณสมบัติ ความรูและความชํานาญแตละดานที่ตองการใหมี  

2. สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระที่จะตองเสนอช่ือกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหดํารงตําแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอช่ือจากผูถือหุน หรือการใช
บริษัทภายนอกชวยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อ
บุคคลที่เหมาะสม เปนตน  

3. พิจารณารายช่ือบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับ
หลักเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว 

4. ตรวจสอบวาบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงาน             
ที่เก่ียวของ 

5. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว เพ่ือใหม่ันใจ
วาบุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุน 

6. เสนอช่ือใหคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง 

7. พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูง ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
        

ดานการพิจารณาคาตอบแทน 
1. พิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมีความ

เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของ 
2. บริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑใหเหมาะสมเพื่อใหเกิด 

ผลงานตามที่คาดหวังใหมีความเปนธรรม และเปนการตอบแทนบุคคลท่ีชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 
3. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนทุกประเภท เชนคาตอบแทนประจํา  คาตอบแทน                  

ตามผลการดําเนินงาน และคาเบ้ียประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู  ผลประกอบการและ
ขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงที่บริษัทตองการ  
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4. พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ
ผูบริหารระดับสูงตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน 
และผูบริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑการจายไดพิจารณาไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบริหารระดับสูง สวนของกรรมการให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

6. พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม                   
ใหกรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน และสรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงาน
ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง 
 

  คณะกรรมการบริหาร 
                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

ลําดับ           ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายปรีชา              ภูขํา                         ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายวิษณุ               เทพเจริญ                 รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นายสมจิตร           ชัยชนะ                     กรรมการบริหาร 

4 นางศิริญา              เทพเจริญ                  กรรมการบริหาร 

5 นายปริพล             ธนสุกาญจน             กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ไดแก นายอนุ ศักด์ิ มนตขลัง ตําแหนง ผูอํานวยการฝาย                  

วางแผนงบประมาณอาวุโส 
                        

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1. ทําหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท           

กําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา ก่ึงหนึ่ งของกรรมการบริหาร  สวนการลงมติของ           
คณะกรรมการบริหารตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียงดังกลาวที่นับไดอยางนอยก่ึงหนึ่ง
จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

2. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ                
อยางหนึ่งอยางใด  โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาว                           
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร                           
ซึ่งคณะกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ              
ไดตามที่เห็นควร 

3. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ 
ประจําป   เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําป             
การแกไข เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน และใหนําเสนอตอ            
ที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตอไป 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

4. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงิน  ดังนี้  
ก. ในกรณีที่กําหนดในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ           

ไวแลว  คณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน  
ข. ในกรณีที่ไมไดกําหนดตามขอ ก. ใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการ

อนุมัติการดําเนินการทางการเงิน ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกลาว จะรวมถึง                
การอนุมัติคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามปกติธุรกิจ  การลงทุนในสินทรัพยฝายทุน  หรือสินทรัพยถาวร               
การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการใหหลักประกัน เปนตน และใหเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท             
เพื่อทราบตอไป 

5. มีอํานาจในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน  ในเรื่องการเปด/ปดบัญชี
กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน  พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน กูเงิน ตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับธนาคาร
หรือสถาบันการเงินและการขอหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

6. กํากับดูแลใหมีขั้นตอนใหผูปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณหรือการกระทําท่ีผิดปกติ             
หรือการกระทําผิดกฎหมาย ตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที  และในกรณีที่เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบ             
ที่มีสาระสําคัญจะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแกไข ภายในระยะเวลาอันสมควร 

7. ตรวจสอบ  ติดตาม การดําเนินตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัท            
ที่กําหนดไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

8. ตรวจสอบ ติดตาม  ผลการดําเนินงานของบริษัท ที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนดไว 
9. พิจารณากล่ันกรองงานทุกประเภทที่เสนอตอคณะกรรมการบริษทั 
10. ดําเนินการใดๆ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน  หรือตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
11. การดําเนินการเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใด ๆ ซึ่งไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังถัดไป 
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลา จากคณะกรรมการบริษัท 

 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ               ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายสมจิตร           ชัยชนะ                  ประธานคณะอนุกรรมการ 

2 นายสุรชัย แซโงว อนุกรรมการ 

3 นางสาวมนัสนันท อัจฉริยพฤกษ อนุกรรมการ 

4 นายมนตรี มกรานนท อนุกรรมการ 

5 นางสาวลักษมน ยะโสธร อนุกรรมการ 

6 นายอนุศักด์ิ มนตขลัง                อนุกรรมการ  

  เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไดแก นายอนุศักด์ิ มนตขลัง ตําแหนง ผูอํานวยการ            

ฝายวางแผนงบประมาณอาวุโส 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
         1.   การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเส่ียง 

    เปนการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑและแนวทางบริหาร
ความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย แผนงานและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวน                
เปนประจําทุกป และจะดําเนินการจัดทําพรอมกันกับแผนธุรกิจเพื่อใหมีความสอดคลองกัน 
           2.    การระบุความเส่ียง 
      เปนการระบุความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยพิจารณา
จากความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เชน จากสภาพแวดลอม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ             
ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ่งบริษัทจะบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจัดลําดับความเส่ียงกอน
การพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถาอยูในเกณฑสูงและสูงมากบริษัทจะนํามาความเส่ียงเหลาน้ันมาวิเคราะหเพื่อใช 
ในการจัดการกอน 
           3.     การวิเคราะหความเส่ียง 

    เปนการวิเคราะหเพื่อประเมินระดับความเส่ียงที่เหลืออยูหลังจากไดประเมิน ระบบการควบคุม                     
ที่มีอยู และการจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงที่เหลือยังคงอยูในระดับสูงหรือสูงมาก จะตอง
กําหนดมาตรการการจัดการความเส่ียงทันทีโดยผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเส่ียงที่เหลืออยูในระดับ
ปานกลางหรือระดับตํ่า ใหกําหนดมาตรการจัดการในระดับฝายหรือแกไขในกระบวนการปฏิบัติงาน 
           4.   การจัดการความเส่ียง 
      เปนการกําหนดวิธีการจัดทําแผนในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญ ตามที่ไดมีการ
จัดลําดับไวในขั้นตอนของการวิเคราะหความเส่ียง  การจัดการความเส่ียงมีไดหลายวิธี เชน การควบคุม การโอน           
ความเส่ียงการหลีกเล่ียงความเส่ียง การใชประโยชนจากความเส่ียง หรือการยอมรับความเส่ียง 
        5.   การติดตามผลและการสอบทาน 

     เปนขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีกําหนดไว รวมทั้งประเมินผลการจัดการ
ความเส่ียง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานใหผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะผูบริหาร 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ ตามคํานิยามของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  “กลต.” มีจํานวน 4 คน ดังนี้ 

ลําดับ               ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายวิษณุ เทพเจริญ 
กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่
บริหาร/รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานกอสราง 

2 นายสมจิตร ชัยชนะ 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองประธานเจาหนาท่ี/รักษาการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 

3 นางศิริญา เทพเจริญ 
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการผูบริหาร
สายงานสนับสนุนการบริหารการบริการ 

4 นายปริพล ธนสุกาญจน 
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการผูบริหารสายงานบัญชี
และการเงิน 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร 
  1.  ดําเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจ                

ของบริษัทฯ เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
    2. ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
    3.   บริหารงานท้ังภายในและภายนอกองคกร ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก         
คณะกรรมการบริหาร อยางซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด 
    4.   ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับ 
    5.   รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําอยางนอย           
เดือนละ 1 คร้ัง 

  6.   กํากับดูแลการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของบริษัท 
  7.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด  
1. กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานขอเสนอแนะไดอยางเสรีตามภารกิจ       
ที่ไดมอบหมาย โดยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสิน หรือตําแหนงหนาที่ และมีความเปนอิสระ 
จากฝายบริหารและผูถือหุน รายใหญของบริษัทฯ โดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด                       
ทั้งนี้  ผูที่จะเปนกรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนดไว ดังนี้ 
   บทบาทและหนาที่ของกรรมการอิสระ 
    กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการ
บริษัทแลว ยังมีบทบาท และหนาที่พิเศษในการรักษาความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ           
เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวน ไดเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของโดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด 
    คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
   1.   ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ
กรรมการรายน้ันๆ ดวย 
    2.   ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
    3.   ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรสพี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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    4.   ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม         
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท 
    5.   ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท               
สังกัดอยู 
    6.   ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย 
    7.  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
    8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน  ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
    9.   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 

    ความสัมพันธทางธุรกิจและการใหบริการทางวิชาชีพ 
     บริษัทฯ ไมมีการทํารายการที่เก่ียวกับความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพ
ระหวางกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท กับบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งมีมูลคา
เกินกวาที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหมที่มีระดับนัยสําคัญเขาขายไมอิสระ คือ 
    -   การทํารายการท่ีเก่ียวกับความสัมพันธทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลคารายการต้ังแตรอยละสาม
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยรวมรายการท่ีเกิดขึ้นในระหวาง               
หกเดือน กอนวันที่มีการทํารายการดวย    แตในการพิจารณาภาระหนี้ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอน
วันที่มี ความสัมพันธทางธุรกิจ 
    -   เปนผูสอบบัญชี และผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน              
และผูประเมินราคาทรัพยสิน 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

2. การสรรหากรรมการบริษัท 
 การสรรหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทฯจะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน 

ประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือ
ได รับการเสนอชื่อ จากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการจะเสนอช่ือตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ัง                          
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับของบริษัทฯ  
   ทั้งนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทฯตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯมีดังนี้ 

1) บริษัทฯมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหที่ประชุมใหญ              
เปนผูพิจารณาเลือกต้ังและใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
ก. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
ข. ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม ก. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
ค. บุคคลซึ่งไดคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับ   ถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) 

4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือนบุคคล
ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว   จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนมติ
ของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
 

3.  การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด 
   ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ 

บริษัทฯมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนด และตอง 
เปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับองคกร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูสรรหาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังผูที่มีความเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงดังกลาว 
   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร
ระดับระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ เพ่ือทดแทนในกรณีที่ผูบริหารทานนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงงานน้ันไดไมวาดวยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเน่ือง              
ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้ 
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    เม่ือตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการวางลงหรือผูอยูใน
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทฯ จะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรอง เปน
ผูรักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนด และ
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูสรรหาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป 

  ระดับผูบริหาร 
    ฝายทรัพยากรมนุษย  มีหนาที่ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลภายในบริษัทฯที่ มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณเก่ียวกับงานที่ตองรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพ่ือทําหนาที่เปนผูบริหาร ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไมสามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกรเชนกัน และเสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ 
   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร
ระดับระดับผูบริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผูบริหารทานนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานน้ันไดไมวาดวย
สาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังนี้ 
   เม่ือตําแหนงระดับผูบริหารต้ังแตผูจัดการแผนกขึ้นไปวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทฯ จะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียงหรือระดับรองเปนผูรักษาการใน
ตําแหนง จนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกจากสํานักทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจากภายในองคกรและ
นอกองคกรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนง เพ่ือเสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
และ/หรือประธานกรรมการบริหารแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตอไป 

   การกํากับดูแลการดําเงินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  บริษัทฯมีนโยบายการการกํากับดูแลการดําเงินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 
  การแตงตั้งกรรมการ 
   บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนใหญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการนั้น เขาเปนกรรมการของบริษัทยอย ตามสัดสวนการถือหุน 
เพื่อทําหนาท่ีในการบริหารงาน ตามขอบเขตและอํานาจท่ีที่คณะกรรมการบริษัทมอบให โดยจะตองรายงานผลการ
ดําเนินการท้ังรายไตรมาส และรายป ใหคณะกรรมการบริษัททราบ  
  การประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทจะแตงต้ังกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น เปนผูรับมอบฉันทะไปรวมการประชุม     
ในฐานะผูถือหุน โดยผูรับมอบฉันทะจากบริษัทฯ มีหนาที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญผูถือหุน ในวาระตางๆ 
โดยเฉพาะวาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแลว  
   บุคลากร 
  ในกรณีที่ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม มีกําลังพนักงานไมเพียงพอ หรือจําเปนตองใชบุคลากรเฉพาะดาน       
ที่บริษัทฯมีบุคคลเหลานั้นเปนพนักงานอยู บริษัทฯ จะสนับสนุนจัดสงพนักงานเพื่อใหคําปรึกษา และปฏิบัติงานในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม ชั่วคราวเทาท่ีจําเปน แตยังคงมีสถานภาพเปนพนักงานของบริษัทฯ 
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 ระบบการควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานใหบริษัทยอย มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เปนไปตามเปาหมายแผนทางธุรกิจที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมี             
ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ รายงาน และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทยอย และบริษัทรวม 
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  บริษัทฯ มีนโยบายให บริษัทยอย ใชผูสอบบัญชีจากจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อแสดงความ
บริสุทธิ์ใจ และเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการทําธุรกรรมตางๆ พรอมหลักฐานประกอบที่เหมาะสม
อยางเพียงพอในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย  
  

  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
  บริษัทฯ นโยบายและยึดม่ันในจรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย สุจริตในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา พนักงาน คูคา     
ผูถือหุน เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ในเร่ืองเก่ียวกับการ
ใชขอมูลภายใน และหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่เปนสาระสําคัญและยังไม
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น แมวาบริษัทฯ อาจไมเสียประโยชนใดก็ตาม เชน  การเตรียม
ประกาศผลการดําเนินงานของบริษัท การจายเงินปนผล เปนตน ใหหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของกลุม
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยขอมูลแกสาธารณชน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร   
และขอมูลสารสนเทศ โดยใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนําไปปฏิบัติ เพ่ือปองกันมิใหขอมูล
และขาวสารที่สําคัญถูกเปดเผย หรือมีการเขาถึงแหลงขอมูลโดยไมมีอํานาจ กรณีที่นําขอมูลบริษัทฯ ไปเปดเผย        
เพื่อประโยชนตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกระทําการอันอาจเปนการขัดแยงทางผลประโยชน ถือเปนความผิด 
อยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงไดกําหนดแนวทางไวในคูมือจริยธรรม (Code of Conduct) 
 นอกจากนี้ ในการซื้อขายหลักทรัพยของ กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้ง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535           
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ของบุคคลดังกลาว ใหจัดทําและเผยแพรรายงานการถือหลักทรัพย ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยทุกคร้ังที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ภายใน 3 วัน นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้กรรมการและ
ผูบริหารรับทราบบทบาท ภาระ หนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit fee)  

บริษัทฯและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ในป 2556 ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบ 
บัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม   1,515,000  บาท 

 2.  คาบริการอ่ืน ๆ (Non-audit fee) 
บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาเดินทาง, คาไปรษณียากร,          
คาโทรสาร และคาลวงเวลา ใหแก  ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม  
713,020  บาท  
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 รายงานประจําป 2556 

 การกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบบริหารจัดการ             
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้เพ่ือสรางความเช่ือม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน           
ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหสอดคลองและครอบคลุมเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549  ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด 
บริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานการปฏิบัติตามหลักการ กํากับดูแลกิจการท่ีดี ประจําป 2556  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน  
 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผูถือหุน 

      คณะกรรมการบริษัท จะกําหนดประชุมผูถือหุนในวันเวลาและสถานท่ี ที่ผูถือหุนจะมารวม
ประชุมไดโดยสะดวก 

   หนังสือบอกกลาวนัดประชุม 
      บริษัทจะจัดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

พรอมทั้งเอกสารขอมูลครบถวน เพียงพอท่ีประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแตละวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายและหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวอยางถูกตองครบถวน 

 การใหเสนอเพ่ิมวาระลวงหนาไดกอนการประชุม 
  ผูถือหุนทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระลวงหนาไดกอนการประชุม โดยการสงวาระและ
รายละเอียดเปนหนังสือใหแกบริษัท กอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาวาจะเพ่ิมเปน
วาระหนึ่งในการประชุมหรือไม  

 การเขารวมประชุมและลงทะเบียน 
     ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯไดนําระบบ barcode มาใช เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกการประชุม        
ผูถือหุน ซึ่งชวยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกลาวใหรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถือหุน             
ในทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผูถือหุนทราบผลทันที   
   การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม 

     คณะกรรมการบริษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัท ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
ตางๆ ได อยางเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเร่ืองเปนไปอยางอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุน เปน 1 เสียง              
เทาเทียมกันทุกราย บริษัทไดจดบันทึกรายงานการประชุมพรอมทั้งขอซักถาม ขอเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจํานวน
คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูถือหุนและ                  
ผูที่เก่ียวของตรวจสอบดวย รวมทั้งมีการเผยแพรรายงานการประชุมไวในเว็บไซตของบริษัท ภายหลังที่ประชุมแลวเสร็จ  

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
     คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางมาก โดยถือเปนหนาท่ีวา  

คณะกรรมการบริษัททุกคนตองเขารวมประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง นําเสนอขอมูลตางๆใหผูถือหุนอยางครบถวนรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะของผูถือหุน เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและตอบขอซักถามนั้นดวยขอมูลที่ถูกตอง 
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    เลขานุการบริษัทมีหนาที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมหนังสือนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหถูกตองครบถวน และเพียงพอ โดยมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯเปนผูจัดสงใหแกผูถือหุนกอนการประชุมตามที่กฎหมายกําหนดทุกคร้ัง 
เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถ Download หนังสือเชิญประชุม
พรอมเอกสารประกอบการประชุมไดจาก Website ของบริษัทฯ คือ www.nusasiri.com ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
กอนวันประชุม ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับขอมูลที่บริษัทฯ สงใหผูถือหุนในรูปแบบ
เอกสาร ทั้งนี้ ขอมูลในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ไดแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม ผูถือหุนใหผูถือหุน
ทราบและมีขอมูลในแตละวาระการประชุมเพียงพอตอการตัดสินใจ 
 

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองไมได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมได บริษัทฯ 
ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยบริษัทฯไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ ไป
ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

กรณีการเสนอช่ือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ดวยตนเอง บริษัทฯเสนอใหมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได 
  การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอย 
    บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเพื่อเสนอเร่ืองบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอช่ือเพื่อ
เขารับการพิจารณาเปนกรรมการของบริษัท 
   มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือ
หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ดังนี้ 

• หามไมใหผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนผูถือ
หุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือของครอบครัว หรือบุคคล
ใกลชิด ไมวาจะเปนดานการเงิน หรือดานอื่นใดก็ตาม  

• หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับตนเอง ยกเวน ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ ภายใตหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับท่ี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด เชน เปดเผยขอมูลเก่ียวกับชื่อ และความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยง
กันนโยบายการกําหนดราคา และมูลคาของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกลาว และ
หลีกเล่ียงไมมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

• ไมประกอบธุรกิจสวนตัวใดๆ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และเวลาทํางานของ
บริษัทฯ หรือทําธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ในนามสวนตัว ครอบครัว หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีสวนไดเสีย หรือประกอบ
กิจการใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
    โดยบริษัทฯไดขอความรวมมือโดยควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน เพ่ือปองกันไมใหเกิดกรณีการซ้ือขายหุนโดยใชขอมูล
ภายในโดยกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนการนําขอมูลไปใชในทางมิชอบจึงกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับ
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กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีกําหนดขึ้น และถารายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอยาง
รอบคอบทุกคร้ังรวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังไดกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแล
และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว  

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  
  บริษัทฯใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ทั้งภายในและภายนอก โดยใหความดูแลและม่ันใจวา
สิทธิของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี เน่ืองจากแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ นั้น          
จะสรางความสามารถในการแขงขัน ความมั่นคงและ สรางกําไรใหกับบริษัท และสรางความสําเร็จในระยะยาวของ
บริษัทฯได ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเปนธรรม โปรงใส และทันเวลา เพ่ือใหผูมี สวนไดเสีย        
ทุกกลุมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดังนี้ 

    นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม มุงพัฒนากิจการใหมีความเจริญเติบโต ม่ันคง พัฒนาอยางตอเน่ือง และปฏิบัติตาม     
พันธกิจที่ใหไวกับผูถือหุนอยางเปนธรรม เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยคํานึงผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุนอยาง
เสมอภาค เปดเผย โปรงใส และเช่ือถือได  และเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย พรอมทั้ง ดูแลไมใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือบุคคลใกลชิด จากขอมูลที่มีสาระสําคัญของบริษัท 

  นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงมุงสรางความ
พึงพอใจใหแกลูกคาอยางเหมาะสม โดย การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความตองการของ
ลูกคาอยางมืออาชีพ ดังนี้ 
  ดานสินคาและบริการ:  สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของ
ลูกคาในราคาท่ีเปนธรรม  และใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ  แกลูกคา เพื่อปองกันมิให
ลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ นอกจากน้ี ตองปฏิบัติตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขตาง ๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม  หากไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขไมได ตองรีบแจง
ใหลูกคาทราบ เพื่อหาทางแกไขรวมกัน  และปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร่ืองสินคาและบริการ รับขอเสนอแนะ 
และขอรองเรียน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยยอดเย่ียมของไทยประจําป 2556 ดานการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการกอสราง (BCI Asia Top 10 Developer Awards 2013) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอน
สตรัคช่ัน อินฟอรเมช่ัน จํากัด ซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลของธุรกิจกอสรางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และนิตยสาร FuturArc 

 การรักษาขอมูลของลูกคา: ไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือ
ผูเก่ียวของโดยมิชอบ และจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคา หรือจากผูมีอํานาจของบริษัท
กอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของเพื่อชี้แจงหรือดําเนินการในทางกฎหมาย 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

    การดูแลลูกคาภายหลังการขาย:   บริษัทฯมุงม่ันเพื่อสรางความพึงพอใจและความม่ันใจ
ใหกับลูกคาเพ่ือการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน อาทิ เชน การติดตามและสํารวจความพึงพอใจของลูกคา, การ
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองภายในระยะการรับประกัน, การจัดกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดชองทางใหลูกคาสามารถเสนอขอแนะนํา หรือรองทุกขจาก
ปญหาท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ได ณ ที่อยูบริษัทฯ โดยตรง หรือทาง Call Center โทร. 1608 หรือทาง Website ของ
บริษัทฯ www.nusasiri.com  ปจจุบันบริษัทฯมีระบบ CRM (Customer Relation Management)  สรางความสัมพันธ
ระหวางบริษัทกับลูกคา เพื่อใหเขาถึงสารสนเทศและความตองการของลูกคาใหมากที่สุด โดยมีกิจกรรมรวมกับลูกคา 
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกับระหวางบริษัทฯกับลูกบาน และ/หรือ ลูกบานกับลูกบานดวยกัน เชน กิจกรรมตัก
บาตรขาวสารอาหารแหงในเทศกาลปใหม วันสรงนํ้าพระในเทศกาลสงกานต เปนตน 

  นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน               
เสมือนเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุด และมีความสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทฯ จึงมุงพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร และสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี สงเสริมใหรวมกันทํางานเปนทีม สรางความสามัคคีภายในองคกร                 
โดยในป 2556 บริษัทฯมีการจัดกิจกรรมใหผูบริหารพบปะกับพนักงาน เชน ในวันสงกรานตมีการจัดกิจกรรม              
รดนํ้าดําหัวและขอพรจากผูบริหารระดับสูง และมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม รวมทั้ง สงเสริมใหพนักงานมี
ความเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานตองพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม  รวมถึง                       
ความปลอดภัย สุขอนามัย ในสถานท่ีทํางาน เปนตน โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพ ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
2. การแตงต้ัง โยกยาย รวมถึงใหรางวัลและลงโทษพนักงานกระทําดวยความสุจริตใจและ

ต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 
3.  ประเมินผลงานและความกาวหนาของพนักงานอยางสม่ําเสมอ 
4.   ใหผลตอบแทนในดานตางๆ  อยางเปนธรรมและความเหมาะสมตามความรู

ความสามารถ ประสบการณ ตําแหนงงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน โดยจะ
พิจารณาใหสอดคลองกับผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 

   5.   จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ที่เหมาะสม ใหกับพนักงานโดยเทียบเคียงกับ
บริษัทอื่นที่อยูในธุรกิจเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
พนักงาน เปนตน 

6.   สนับสนุนและใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพที่เปน
ประโยชนตอพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อความกาวหนาในอาชีพการงานของพนักงาน 
    7.   ดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานเพ่ือสุขอนามัยและมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 
    8.  สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้นและสนับสนุนใหมีการพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัวพนักงานใหมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอยางย่ังยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   9.    สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุมของพนักงานในอัน 
ที่จะเสนอแนะหรือกําหนดแนวทางการทํางาน และ/หรือขอตกลงตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสราง
ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

10.   สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานภายใตวัฒนธรรม และคานิยมท่ีดีรวมกัน ตลอดจนมี
ความสามัคคีภายในองคกร 

11.   บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน 

12.   ปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับตางๆ เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน (เชน การจางงาน          
การเลิกจาง เปนตน) และสวัสดิภาพของพนักงาน 
 

• นโยบายการบริหารงานบุคคล บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายไวดังนี้ 
    1. การจางงานและบรรจุพนักงาน  บริษัทฯ  มีนโยบายจางงานและบรรจุพนักงาน                 
ตามความจําเปนและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ไดรับการวาจางและบรรจุตองมีคุณวุฒิ ประสบการณ 
และความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตําแหนงงาน
วาง บริษัทจะใหโอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยูใหดํารงตําแหนงที่วางนั้นเสียกอน หากไม
สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทไดแลว จึงจะดําเนินการกระบวนการสรรหาและวาจางบรรจุบุคคลภายนอก 

   2. โครงสรางสายการบังคับบัญชาและการแบงสวนงาน บริษัทกําหนดโครงสรางสายการ
บังคับบัญชา และการแบงสวนงานของบริษัท โดยมีขอบขายความรับผิดชอบของสวนงาน และตําแหนงงานอยาง
ชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเปนระยะเพื่อความ
เหมาะสมกับสถานการณ 

   3.  การบริหารคาตอบแทน  
     3.1.  เงินเดือนและคาจาง บริษัทบริหารเงินเดือนและคาจางใหเปนไปอยางยุติธรรม 
โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระดับ ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือน
ของบริษัทอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับบริษัท  อัตราคาจางแรงงานของตลาดในประเทศและสถานการณ ความจําเปน
ของบริษัท  
     3.2. คาตอบแทนอื่น บริษัทฯจะใหเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก 
การทํางานปกติ เชนคาลวงเวลา คาทํางานวันหยุด ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้ง เงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจาย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปเบี้ยเล้ียงเดินทาง และคาที่พัก  
     4.   สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สวัสดิการที่พนักงานไดรับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะ
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงิน
ทดแทน กรณีเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน, กองทุนพนักงาน, การตรวจสุขภาพประจําป,จัดของ
เย่ียม กรณีเจ็บปวยตองเขาพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเงินชวยเหลือ เชน กรณีสมรส ประสบภัยพิบัติ และเงินชวยเหลือ
งานศพ ครอบคลุมพนักงาน บิดา-มารดา คูสมรส และบุตรของพนักงาน เปนตน 
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    5.  สภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทํางานในบริษัทอยางมี
ความสุข ปลอดภัย ดังนั้น จึงไดจัดสถานท่ีทํางาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช  เคร่ืองแบบในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสม
กับลักษณะงาน อีกท้ังจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใหแกพนักงาน เชน  ที่จอดรถ  เปนตน 

   6.   การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายสงเสริมพัฒนาพนักงานใหมีความรู ทักษะ และ
ทัศนคติเก่ียวกับงาน เปนไปตามความสามารถท่ีตําแหนงงานนั้นๆตองการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
ไดแก สงเสริมใหพนักงานเพิ่มพูนความรูใหตัวเองโดยผานส่ืออิเลคทรอนิคสตางๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากร           
ที่มีความรูความสามารถจากภายนอกองคกร  การฝกอบรมจากผูมีประสบการณในองคกร การสอนงานโดยหัวหนางาน
(Coaching) การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
การถายทอดความรูระหวางเพื่อนรวมงาน  และการเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning 
Organization เปนตน  
   7.  สงเสริมการทํางานเปนทีม ใหพนักงานมีความรวมมือ รวมใจกันทํางาน เสมือนหนึ่งเปน
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

• นโยบายและแนวปฏิบัติตอเจาหนี้   
    บริษัทฯ ใหความสําคัญตอเจาหนี้ ไมวาจะเปนเจาหนี้ทางการคา หรือเจาหนี้สถาบันการเงิน                
ในการชําระหน้ีที่ติดคาง คืนใหตรงกําหนดเวลาท่ีตกลง หรือท่ีทําสัญญาไว รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาหน้ี
กําหนดอยางเครงครัด โดยยึดหลักปฏิบัติตอเจาหนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งสองฝาย 

• นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา  บริษัทฯ มีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คัดเลือกและ
ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงชื่อเสียง ความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ
ประเพณีปฏิบัติที่สําคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคูคา ยึดหลักปฏิบัติเพื่อความเปนธรรมกับคูคาและเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย 

• นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา บริษัทฯ คํานึงถึงจรรยาบรรณ ในการ
ประกอบธุรกิจ ใหความสําคัญและปฏิบัติเสมอมา โดยมุงเนนการประกอบธุรกิจที่เปนธรรม และโปรงใส ยึดหลักธรร
มาภิบาล ทางการแขงขันตามเกณฑแหงกฎหมาย จารีตทางการคา ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่สอดคลองกับ
หลักสากล และภายใตกรอบแหงกฎหมายที่เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา 

• นโยบายและแนวปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงการ
ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยตระหนักและยึดม่ันอยูเสมอวา การท่ีบริษัทฯ จะกาวหนา และพัฒนาเติบโตได
อยางย่ังยืน และอยูรอดได จะตองเสนอสินคาที่มีคุณภาพ มีความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรมในการประกอบอาชีพ และ
รับผิดชอบในการพัฒนาสังคมสวนรวมใหดีขึ้นและเติบโตควบคูไปพรอมๆ กัน โดยปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความ
ตระหนักในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับอยางตอเนื่อง และให
ความสําคัญกับคูคาที่ยึดม่ันและมีการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
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• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ภายใตการบริหารงานแบบบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนการปฏิบัติตอฝายบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ โดยนําแนวทางการธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มาใชกับธุรกิจ ดวย
ความเปนธรรม โดยไมเห็นแกประโยชนอื่น รวมทั้งการเคารพในสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมสนับสนุนการ
ดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ความลับ
ทางการคา และสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอื่นทุกประเภท 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายหาม กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัว หรือ
ครอบครัว หรือบุคลอื่น ไมวาจะเปนดานการเงิน หรือดานอื่นใดก็ตาม เชน รับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ จากลูกคา 
คูคาของบริษัท หามกูยืมเงินหรือเร่ียไรเงินจากลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัท และหามรับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวา
ปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน ตลอดจน หามมิใหเลือกปฏิบัติตอคูคา 

• นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิขั้น
พื้นฐานของบุคคล เปนรากฐานแนวคิด ยึดถือในการปฏิบัติตอพนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกคน อยางเทาเทียมกัน  
การปฏิบัติเชนน้ี จะชวยสงเสริมสถานท่ีทํางานทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร ใหเกิดจิตสํานึกและความรวมมือ 
ที่จะสนับสนุนใหเกิดความสรางสรรคในการทํางานและบริการลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
   บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูล อยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และ
โปรงใส บริษัทฯจึงไดเผยแพรขอมูลที่สําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลงบการเงินและขอมูลที่ไมใชงบการเงิน  ผาน website 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย www.sec.or.th ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
กําหนดไว นอกจากน้ี ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่บริษัทไดเผยแพรตอสาธารณชนและผูมีสวนเสียแลว จะนํามาเผยแพร
ไวใน website ของบริษัท www.nusasiri.com ดวย  

  รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน :
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป คณะกรรมการจึงดูแลใหงบการเงินดังกลาวนอกจาก จะจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน 
รวมท้ังไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินไวในรายงาน
ประจําป 

   นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย:คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance) ที่เปนไป
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแก ผูถือหุน  ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของ 
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   นโยบายและการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร:  คาตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอใหผูถือหุนอนุมัติเปนรายป สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบและผลการ
ดําเนินงานของบรษิัทประจําปนั้นๆ และใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ  
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
  โครงสรางคณะกรรมการ  

    คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและ
กล่ันกรองงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ ประวัติ 
คุณสมบัติ จํานวนสมาชิก และจํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละคณะไวอยางชัดเจน (โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย”) 

   ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไดสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.4/2552  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ที่กําหนดใหบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระ บทบาทหนาท่ีของกรรมการ
อิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวโดยใชหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ         
ตลาดหลักทรัพยเปนเกณฑ (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “กรรมการอิสระ”) 

 ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎเกณฑที่ใชบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการพิจารณาและ          
ใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ เปนตน 
พรอมทั้งติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของ         
ผูถือหุนภายใตมาตรฐานจริยธรรมดวยความสุจริตและความระมัดระวัง ดังนี้ 

ดานจริยธรรมธุรกิจ:  คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายอยางชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และไดมี
การส่ือสารนโยบายดังกลาวใหแกฝายจัดการและพนักงานในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหผูที่เก่ียวของยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวกับผูที่เก่ียวของอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งบริษัทจะไดทําการรวบรวมและจัดทําขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณในการปฎิบัติงานของพนักงาน 
และกําหนดบทลงโทษทางวินัยตอไป 
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ขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร ในขอบังคับของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยกําหนดใหในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท หรือบริษัทยอยตามความหมายและหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนด
ในเร่ืองน้ัน ๆ  ดวย 
 

ดานระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:  บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุม
ภายใน  ที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดําเนินอยูในปจจุบัน  ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมาย ธุรกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละสายงาน พรอม
ทั้งไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ       
บริษัทฯไดจัดใหมีการตรวจเช็คเพื่อใหม่ันใจวา การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทได
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เก่ียวของกับบริษัท และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลได
อยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

ดานการบริหารความเส่ียง:  คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความ 
เส่ียงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการกําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการ 
ความเส่ียง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท โดยมอบใหฝายจัดการไปดําเนินการเพื่อประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบจาก เหตุการณที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งในแงของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมทั้ง
การแขงขันในอุตสาหกรรม และกําหนดมาตรการเพ่ือจัดการแกไขตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

 การประชุมคณะกรรมการ  
              ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งในการประชุมที่ผานมา กรรมการมาประชุมครบองคประชุมทุกคร้ัง การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้น
ไมตํ่ากวาปละ 4 คร้ัง ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  
            ในการประชุมของบริษัทฯที่ผานมาทุกคร้ัง กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุม
ลวงหนา ซึ่งจะทําให มีโอกาสไดศึกษาสารสนเทศตาง ๆ กอนการประชุม เอกสารท่ีนําเสนอจะมีรูปแบบและเนื้อหาท่ี
ชัดเจน ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่มิใชกรรมการ แตมีความเก่ียวของกับเร่ืองที่จะพิจารณา จะไดรับเชิญใหเขารวม
ประชุมดวยทุกคร้ังเพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวของกับปญหาโดยตรง ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิใหเกิด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและเพื่อใหเกิดความโปรงใสตอทุกฝายที่เก่ียวของ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด
วากรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองใด จะไมมีสวนในการออกเสียงในเรื่องน้ัน 
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 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  
    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท มีหนาที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑหรือ
วิธีการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประสบการณ ภาระ หนาที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คาตอบแทนของคณะกรรมการ
และผูบริหาร” 

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
   บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการสงเสริมเพื่อใหกรรมการและผูบริหารเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น และ/หรือตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจที่เปนประโยชน ตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ และผูบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให
กรรมการและผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี  
    การแตงต้ังกรรมการใหม เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผูรับผิดชอบ งานดานเลขานุการบริษัท 
จะจัดเตรียมเอกสารและขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนเพื่อสงเสริม ใหกรรมการไดทราบถึงบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท เชน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ หลักเกณฑในเร่ืองภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานการถือ
หลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 เปนตน อันเปนขอมูลรายละเอียดของภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กรรมการตองยึดถือ
และปฎิบัติ รวมท้ังในสวนที่เปนขอพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใชเปนแนวทาง ในการทํางานใหเปนไปตาม
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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  นโยบายภาพรวม 
  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยหลัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามแตละ
ประเภทของธุรกิจ ประกอบดวย ธุรกิจขายที่ดินและบานพรอมที่ดิน ธุรกิจขายพื้นท่ีและใหเชาและในสวนของพลาซา
ทางดานสุขภาพ ธุรกิจรับจางกอสราง ธุรกิจประเภทคอนโดมิเนียม ธุรกิจใหเชาพื้นที่ Community Mall ธุรกิจสวนน้ํา 
พลาซา และธุรกิจสนามกอลฟ ซึ่งฝายบริหารตระหนักถึงความตองการของกลุมผูบริโภค เพื่ออํานวยความสะดวก              
ในประโยชนใชสอย ไมวาจะเปนการเดินทาง ความปลอดภัยในที่พักอาศัย สุขอนามัยและส่ิงแวดลอมที่ดี โดยเนน
ศักยภาพทางสังคมและส่ิงแวดลอม ใหผูอยูอาศัยไดรับสิทธิประโยชนเต็มรูปแบบ  
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัด เพื่อมุงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง ทั้งเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอยางจริงจัง  เพื่อเปนกรอบในการประกอบธุรกิจอยางมีคุณธรรม                       
เพ่ือภาพลักษณที่ดี รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง และวางนโยบายการใหผลตอบแทน            
ที่เหมาะสมแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพตอการดําเนินงาน         
อยางมีระบบ ตลอดจนทําใหเกิดการประสานผลประโยชนรวมกันกับผูถือหุนอันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาตอการลงทุน
แกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายในที่สุด 

    วิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ:  เปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนํา ที่มุงม่ัน มุงสรางความกาวหนาดวย
โครงการระดับบน เพื่อสรางความสําเร็จท่ีย่ังยืน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของทั้งลูกคาและผูถือหุน 

    ภารกิจในการดําเนินธุรกิจ:  จุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยคุณภาพระดับบน 
เพ่ือนําเสนอมูลคาสูงที่สุดใหกับลูกคา ในขณะเดียวกัน เพื่อสรางสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งม่ันคง และมุงเนน         
ใหผลตอบแทนสูงที่สุดแกผูถือหุนอีกดวย รวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ภาพลักษณที่ดี และ
ระบบบริหารงานองคกร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทายที่สุดความโปรงใสในการปฏิบัติงานภายในองคกร 
และความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนเร่ืองที่เราใหความสําคัญ
เปนอยางย่ิง 

   จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ:  บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรขาวใหกับผูที่เก่ียวของ รวมทั้ง 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามแนวปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา พนักงาน 
เจาหนี้ คูคา คูแขงขันทางการคา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม  
   

 การดําเนินงานและการจัดทํารายงานเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบ 
 ตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
   บริษัทฯไดดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม และแนวปฏิบัติที่ดีดาน              
การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

    ดานบรรษัทภิบาล: นําแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย                 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองคประกอบในการพิจารณาไดแก สิทธิของผูถือหุน,การปฏิบัติตอ        
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน, สิทธิของผูมีสวนไดเสีย, การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของกรรมการ  

    ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม :  นําแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม            
ตามหลักการซึ่งคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแตงต้ังโดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไวมาใช เพื่อวางแผนกลยุทธและกําหนด       
แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ  ดังนี้ 
   1. จริยธรรมขององคกร  ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญและมีแนวปฏิบัติซึ่งเก่ียวของ
กับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน, นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา, นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติตอพนักงาน, นโยบายการบริหารงานบุคคล, นโยบายและแนวปฏิบัติตอเจาหนี้, นโยบายและแนว
ปฏิบัติตอคูคา, นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคา, นโยบายและ แนวปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอ
สังคม, นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา, นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ตอตานการทุจริต, นโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน ทั้งนี้ นโยบายและแนว
ปฏิบัติซึ่งเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย (โปรดดูรายละเอียดในหมวด การกํากับดูแลกิจการ หัวขอ “บทบาทของ                     

ผูมีสวนไดเสีย”) 

2.   ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม:  สรางใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูเก่ียวของ อันจะสงผลดี              
ตอกิจการในระยะยาว โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

แนวปฎิบัติ 
1.   หลีกเล่ียงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือหากพบวามี

ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น ก็ควรจัดใหมีกระบวนการไกลเกล่ียที่เปนธรรมและมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อยางครบถวน 
    2.  สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก หรือ
รวมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน 

3.  ไมสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
4.  จัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถปองกันการจายสินบนและทุจริต หรือสามารถ 

ตรวจสอบพบไดโดยไมชักชา หากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น 
5.  รณรงคใหพนักงานเห็นความสําคัญของการตอตานการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และ 

การใหสินบนในทุกรูปแบบ 
 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม:   เปนรากฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีสวนสัมพันธกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณคา และทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัย
สําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังน้ันธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและเงื่อนไขในการ
ทํางาน ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูน
ทักษะในการทํางาน 
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แนวปฎิบัติ 
1.  สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของ 

บริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงานหรือแรงงานตาง
ดาวที่ผิดกฎหมาย ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

2.  จัดใหมีระบบการทํางานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางานอยาง 
เหมาะสม เชน การมีระบบปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน การจัดใหมีสถานที่ทํางานท่ีสะอาดเพื่อ
ความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย 

3.  พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการ
เรียนรูและเล่ือนตําแหนงเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม 

4.  จัดใหมีเง่ือนไขการจางงานท่ีเปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

5.  จัดใหมีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติอยาง 
ไมเปนธรรม 

6.  จัดใหมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอน
ประจําปการทํางานลวงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน 

7.  สงเสรมิใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวมี 
การพิจารณาใชหลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน ทําความดี
เพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางๆ อยางเทาเทียมกัน 

8.  จัดใหมีนโยบายปกปองพนักงาน ไมกล่ันแกลง หรือลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการ 
รายงานอยางสุจริตตอผูบริหารหรือหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการกระทําที่ไมถูกตองที่เกิดขึ้นภายในองคกรธุรกิจ 

9.  ใหขอมูลสําคัญแกพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและ
สภาพที่แทจริงขององคกรธุรกิจ 

10.  สนับสนุนการหารือ/ความรวมมือระหวางนายจางกับพนักงาน และตัวแทนพนักงาน 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

4.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค:  สินคาและบริการของบริษัทฯ ไมควรกอใหเกิดความเส่ียงหรือ 
อันตรายตอผูบริโภค ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคาและบริการใหมีความเปนสากล และใหทุกคน
สามารถเขาถึงได รวมทั้งควรพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเปนประโยชนในการชวยแกไขปญหาของสังคมดวย 

แนวปฎิบัต ิ
1.  ดําเนินโครงการสรางบานท่ีอยูอาศัยและบริการท่ีปลอดภัยและไววางใจได โดยไมสราง 

บานโดยใชวัสดุที่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใชวัสดุที่ไมปลอดภัย 
2.  จัดเก็บขอมูลผูบริโภคอยางปลอดภัย ไมสงตอขอมูลผูบริโภคใหกับผูอื่นนอกจากจะ

ไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน 
3.   ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสุขภาพ อันตราย และการบริโภคที่เหมาะสม อยางถูกตอง และ 

เพียงพอแกผูบริโภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผูบริโภคเปนสําคัญ รวมถึงมีแนวทางการตลาดที่
รับผิดชอบและเปนธรรม เชน ไมโฆษณาเกินจริง และควรมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ใชภาษาเรียบงายตอการทํา       
ความเขาใจ บอกวิธีการใชสินคาอยางปลอดภัยรวมถึงการกําจัดซากขยะใหเรียบรอยปลอดภัย 
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4.   สนับสนุนและกระตุนใหผูบริโภคและผูผลิตเห็นความสําคัญของการใชสินคา/บริการท่ี 
คํานึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอมและสังคมมากขึ้น เพื่อใหเกิดการบริโภคที่ย่ังยืน 

5.   พัฒนาผลิตภัณฑ สินคา และบริการของธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการทาง 
สังคมและส่ิงแวดลอมใหกับลูกคาและผูบริโภค เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกร ควบคูไปกับการนําพาสังคมผูบริโภคให
เปนสังคมคนดีมีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ยังใหเกิดการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นไดตลอดไปอยางย่ังยืน 

6.  สงเสริมใหผูบริโภคเขาถึงสินคาและบริการท่ีจําเปน 
7.  มีชองทางในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ เชน ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปน

มาตรฐาน โดยไมถือเปนขอมูลที่เปนความลับทางการคา 
8.  มีการปฏิบัติทางธุรกิจอยางเปนธรรมกับลูกคา คูคา คูธุรกิจ ผูสงมอบ และหุนสวน 
9.  ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม 

5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม:  ชุมชนและสังคมที่เขมแข็งและมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนนั้น      
มีความสําคัญอยางย่ิงในฐานะเปนปจจัยเอื้อตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางสังคม และ/หรือมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตสินคาและบริการของบริษัทฯ โดยการแสดงตัวเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนน้ัน พรอมกับคิดคนวิธีการท่ีจะลดและ
หยุดผลกระทบในทางลบตอชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ในท่ีสุด 

แนวปฎิบัติ 
1.  สํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีต้ังของธุรกิจ ทั้งใกลและไกลวาไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากการดําเนินการของธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดําเนินการในอนาคตมากนอยเพียงใด เพื่อนํามา
พิจารณาแกไข/ปรับปรุงการดําเนินการมิใหเกิดผลกระทบในทางลบ และสรางความเสียหายตอชุมชนและสังคม        
ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

2.  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 
3.  รวมกันรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนและสังคมใหนาอยู 
4.  สนับสนุนใหชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ อยางเพียงพอ เชน 

สถานศึกษาสถานพยาบาล ถนน เปนตน 
5.  สนับสนุนและมีสวนรวมในการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ เชน การจัดกิจกรรมสงเสริม

การทําความดีลดอบายมุขเพ่ือความอยูดีมีสุขภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม:  การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปจจัยความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจนอกจากเปนสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลเกินกวาความจําเปน ยังกอใหเกิด
มลภาวะทั้งทางน้ํา อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนตามมา โดยภาวะโลกรอนดังกลาวจะกระทบ
ตอมนุษยและนิเวศน ตอไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยดวยการจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอม โดยถือวาการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนหนาท่ีรวมกันของทุกคน 

แนวปฎิบัติ 
1.  จัดใหมีระบบการบริหารงานดานส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม ควบคูกับการบริหารโครงการ

กอสรางท่ีอยูอาศัยและติดตามประเมินผลการดําเนินการดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรูเก่ียวกับ
ประเด็นส่ิงแวดลอมเพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เชน ระบบนิเวศน ปญหาโลกรอน มลภาวะ ฯลฯ 
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2.  ใชเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงการลด
ปริมาณและการบําบัดมลพิษกอนปลอยสูธรรมชาติ 

3.  ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุน
ใหมีการนําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

4.  พัฒนาสินคา/บริการท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความปลอดภัยในการใชงาน 
5.  ใหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก

พนักงานและสาธารณชน 
6.  สงเสริมใหลูกคาตระหนักถึงขอพึงระวังดานส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการใชสินคาและ

บริการของบริษัทฯ 
7.  ใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย และสาธารณสุข 
8.  จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปญหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัด 

ใหมีระบบการรายงานตอหนวยงานกํากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณดังกลาว 
9.  ศึกษาและดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรสังคม 
10.  สงเสริมใหมีการชวยกันดูแล ปองกัน และฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

7.  การเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ในการดําเนินธุรกิจสามารถนํา
แนวคิดCSR มาประยุกตผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจไดอยางกลมกลืน โดยการพัฒนาความรูที่เกิดจาก
ประสบการณการดําเนินงานดาน CSR และนํามาปรับใช คิดคนใหเกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสรางประโยชน
สูงสุดท้ังตอธุรกิจและสังคมไปพรอมๆ กัน  

แนวปฎิบัต ิ
1.  สํารวจกระบวนการตางๆ ในการดําเนินธุรกิจท่ีทําอยูในปจจุบันวาอาจกอใหเกิดความเส่ียงหรือมี

ผลกระทบในทางลบตอสังคมและส่ิงแวดลอม และศึกษาหาแนวทางแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว โดยในระหวางการ
ดําเนินการ อาจนําไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีการนําเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของในการแกไขหรือไมก็ได 
และไมควรหยุดน่ิงในการปรับและหาแนวทางการแกไขที่จะลดผลกระทบในเร่ืองดังกลาว 

2.  เปดเผยนวัตกรรมท่ีคนพบในส่ิงที่เปนประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อกระตุนให
ผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจไดปฏิบัติตาม 

3.  ส่ือสารวิสัยทัศน คานิยม พันธสัญญา กลยุทธ และผลการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

4.  สรางความโปรงใสโดยมีชองทางในการใหผูมีสวนไดเสียเขาถึงขอมูลสําคัญที่ตองการเพื่อสราง 
ความโปรงใสใหกับองคกร และแสดงความคิดเห็นตอประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
 

8.  การจัดทํารายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ สนับสนุนใหความสําคัญกับการเปดเผย
ขอมูลที่สะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่กลาวมาอยางครบถวน โดยขอมูลที่เปดเผยน้ีนอกจากจะเปน
ประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย ทุกฝายเพ่ือใหรับทราบการปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ 
แลวยังชวยในการสอบทานใหธุรกิจของบริษัทฯ ทราบไดวา ไดดําเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเปาหมายที่วางไว 
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แนวปฏิบัติ 
จัดทํารายงาน เปดเผย การดําเนินงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR report) โดยอาจระบุไวใน

รายงานประจําป หรือจัดทําเปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจําป ที่เรียกวา รายงานความย่ังยืน ตามรูปแบบที่
สากลยอมรับ และใหพนักงาน คูคา คูธุรกิจ ผูสงมอบวัตถุดิบผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
รายงาน โดยครอบคลุมเน้ือหาในหัวขอดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

-  การดําเนินงานดานธุรกิจ กลาวถึงวิสัยทัศนและกลยุทธของธุรกิจ ที่สะทอนหลักการและ
แนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสรางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และผลการดําเนินงาน 

-  การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย กลาวถึงนโยบายการบริหารจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมและการฟนฟูธรรมชาติ กระบวนการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย และกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใชจากกระบวนการกอสรางโครงการ 
ลักษณะของโครงการที่อยูอาศัยและบริการท่ีเปนประโยชน มีคุณคาตอผูบริโภค สังคมและส่ิงแวดลอม 

-  การดําเนินงานดานสังคม กลาวถึงนโยบายการจัดการดานแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพ
ในการทํางานของพนักงาน การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน และการสงเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบพื้น
ที่ต้ังของธุรกิจ ทั้งในสังคมใกลและไกล 
 

  กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอม  
 นอกจากการกําหนดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ ที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้ 
  จัดการสัมมนาใหกับพนักงานของบริษัทฯ หลักสูตร Synergy for Success  เม่ือวันที่ 25-57 
มกราคม 2556 ที่เขาใหญ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

-   เพื่อเสริมสรางความสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพื่อเรียนรูและผสมผสานทัศนคดีในการทํางานรวมกันเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อขจัดขอขัดแยงระหวางกัน 
- เพื่อทบทวนวิธีการทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 
- เพื่อสรางความผูกพันรวมกันโดยผานกระบวนการมีสวนรวมและมีบทบาทของเก่ียวตามหลักการ  
 P + I = C 

 

       
 

   
 



72 
 

 รายงานประจําป 2556 

 การดําเนินงานดานสังคม 
1. การบริจาคสนับสนุน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ           

จังหวัดเชียงใหม 

ประโยชนทีไดรับ:  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด โดยสรางความเขมแข็งและฟนฟูให
มีสัมมาอาชีพ สามารถชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดไมเปนภาระตอสังคม 

 

    
 

         
 

2.  กิจกรรมเพ่ือประโยชนสาธารณะ: จัดงานทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเชาพระภิกษุ 
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และสรงน้ําพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต  ใหแก เพ่ือนบาน 
ผูบริหาร พนักงาน และหนวยงานตาง ๆ บริเวณใกลเคียง 

ประโยชนที่ไดรับ:  เพื่อชวยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปลุกจิตสํานึกพนักงานให 
ยึดม่ันในพระพุทธศาสนา  และสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเชาอาคาร อาคารเพื่อนบาน  
พนักงาน ผูบริหาร และหนวยงานตางๆบริเวณใกลเคียง 

 

  กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือพนักงาน 
  การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงานเปนอยางย่ิง               
โดยคาดหวังใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานปละ 1 คร้ัง  

ประโยชนที่ไดรับ:  ทําใหพนักงานทุกคนรับทราบถึงปญหาสุขภาพ และสามารถดูแลรักษาไดทันทวงที 
และสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และไดงานที่มีคุณภาพ 
 
   การดําเนินงานดานความปลอดภัย 
   บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน ของพนักงาน ลูกคา ผูใชบริการ
ภายในอาคาร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยไดดําเนินการ  
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-   ติดต้ังกลองระบบโทรทัศนวงจรปดเพ่ือดูภาพและเสียง (CCTV) ผานทางโทรศัพทมือถือที่
สํานักงานขายของโครงการตางๆ ที่ยังเปดขายอยู  

ประโยชนที่ไดรับ: ทําใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของผูอยูอาศัยในโครงการ 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยและแมบานทุกคนท่ีบริษัทฯ คัดเลือกเขามาทํางานจะตองไมมี
ประวัติเก่ียวของกับยาเสพติด และตลอดระยะเวลาในการทํางานตองใหความรวมมือกับเจาพนักงานตํารวจในทองท่ี 
และเจาพนักงานตํารวจปราบปราบยาเสพติด  

ประโยชนที่ไดรับ:  ทําใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน ผูบริหาร ผูเชา
อาคาร และผูมาติดตอใหหางไกลจากภัยอันอาจจะเกิดขึ้นจากผูเสพยาเสพติด 
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                        การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม                  
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ  ดานการปฏิบัติงาน ดานการรายงาน                
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ  จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ             
ระบบการควบคุมภายใน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสม่ําเสมอ 
 

 คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ  ประจําป 2556  ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก  องคกรและสภาพแวดลอม  การบริหารความเส่ียง  การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  และระบบการติดตาม  ซึ่งไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา  บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ 
 
 นอกจากน้ี  บริษัทฯไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื่อทําหนาที่ประเมินความเพียงพอและ          
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของระบบงานหรือกิจกรรมตางๆ ภายในบริษัทฯ  รวมถึงระบบ               
การบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาบริษัทฯ                    
มีการควบคุมภายในท่ีดี และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ําเสมอ โดยฝายตรวจสอบ
ภายใน มีการกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
และมีการรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหมีความเปนอิสระและ
สามารถรายงานผลการตรวจสอบไดอยางถูกตองตรงตามขอเท็จจริง  
 

  องคกรและสภาพแวดลอม  
 ปจจุบัน บริษัทฯไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลง รวมท้ังมีการจัดองคกรที่เอื้อตอการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยเร่ิมต้ังแต
องคประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนฝายบริหาร 4 ทาน และกรรมการภายนอกซึ่ง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 3 ทาน ทําใหในการพิจารณาการตัดสินใจในการ
บริหารงานตางๆ ของบริษัทฯมีการคานอํานาจกันอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ในสวนของการจัดผังองคกรการ
บริหารงาน บริษัทไดแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงานสามดาน  ที่เปนพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน อันไดแก 
หนาท่ีในการอนุมัติ  หนาท่ีในการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และหนาที่ในการตรวจสอบดูแลทรัพยสิน
ออกจากกันอยางเดนชัด และบริษัทฯไดจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น โดยใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะชวยในการสงเสริม ติดตาม ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทอีกทางหนึ่ง 
 
 d
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

  การบริหารความเส่ียง  
 ในการวางแผนและการบริหารงาน บริษัทฯมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานประจําปที่มีเปาหมายท่ีชัดเจน
และวัดผลได ภายใตวิสัยทัศนที่กําหนด ซึ่งขั้นตอนในการจัดทําแผนงานจะมีการวิเคราะหถึงปจจัยความเส่ียงในดาน
ตางๆ ที่เก่ียวของเพื่อนํามาใชในการกําหนดกลยุทธเพื่อดําเนินการ ตลอดจนเคร่ืองชี้วัดและติดตามผล รวมทั้งมีการ
จัดทําระบบบัญชีตนทุนแยกตามแตละกิจกรรม เพื่อที่บริษัทฯจะไดรับทราบตนทุนของแตละกิจกรรม  และยังเปนการ
เตรียมความพรอมในการแขงขันตอไป โดยที่ในระหวางปฏิบัติงานตามแผนจะไดมีการติดตามและประเมินปจจัยความ
เส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อที่หากมีปจจัยความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือเพิ่มขึ้นจากที่ไดมีการประเมินไวในขั้นตอนการวางแผนจะไดมีการปรับกลยุทธหรือกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันและรองรับความเส่ียงน้ันไดอยางทันทวงที  
 

  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร   
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการยอย  ประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดปฏิบัติงานภายใต
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสม ในดานการบริหารงาน บริษัทฯได
กําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในแตละหนาท่ีใหเหมาะสมตามหลักการกระจายอํานาจและเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีมาตรการในการ
ติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย เปนไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯและกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งน้ี 
บริษัทฯมีการกําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนเพ่ือใหทิศทางการทํางานของทุกหนวยงานเปนไปในทางเดียวกัน และไดมีการ
ประชาสัมพันธวิสัยทัศนดังกลาวอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯไดรวบรวมและกําหนดวัฒนธรรมองคกร
ขึ้น และไดสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางคานิยม แนวทางปฏิบัติ สภาพแวดลอมใน
การทํางานที่เปนเอกภาพและสอดคลองกัน ซึ่งบริษัทฯเชื่อวาวัฒนธรรมองคกรดังกลาวจะสงเสริมในดานความซ่ือสัตย
ตอหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Integrity) ของพนักงานไดทางหน่ึง อีกท้ังเปนพลังผลักดันไปสูความสําเร็จในอนาคต 
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      ลักษณะของรายการระหวางกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวขอกัน 

          สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

1. บมจ. ณุศาศิริ  
แกรนด  (“NSG”) 

 NSG  และกลุมบุคคลที่ มี
ความสัมพันธ ห รือ มีการ
กระทําการรวมกัน (concert 
party) ซึ่งไดแก  นายวิษณุ 
เทพเจริญ  นางศิริญา เทพ
เจริญ นายศิวะ เทพเจริญ 
และ  NSG ถื อ หุ น  NUSA 
รวมกันเทากับรอยละ 30.41 
(ขอมูล 27 ธ.ค. 56) 

รับความชวยเหลือทางการเงิน  
*เงินตนรวมดอกเบี้ยถึง 31 ธ.ค. 56 
        
ดอกเบี้ยจายระหวางป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

144.31 
 

 
9.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.87 
 

 
9.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปนการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก NSG ใน
วงเงิน 100 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการดําเนินการทั้งสิ้น 7 
โครงการ การมีวงเงินกูสํารองจาก NSG จะชวยให
บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคลองได มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ การรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจาก NSG ไมจําเปนตองมี
หลักทรัพยค้ําประกัน และที่ประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ไดมี
มติอนุมัติการเขาทํารายการ  
เมื่อ 7 มิ.ย. 54 บริษัทรับความชวยเหลือทางการเงิน
จํานวน 15 ลานบาท และไดชําระคืนครบถวนแลว  
ในระหวางงวดไตรมาส 3 ป 2554 บริษัทรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน
หลายฉบับเปนจํานวน 52.28 ลานบาท ณ 30 ธ.ค. 
54 บริษัทไดจายชําระคืนครบถวนแลว 

รายการระหวางกัน 
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ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/55 ไดมีมติรับความชวยเหลือทางการเงิน
จาก NSG เปลี่ยนวงเงินจาก 100 ลานบาท เปน 
200 ลานบาท โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินหลายฉบับ
เปนจํานวน 170 ลานบาท โดยจํานวนเงิน 70.00 
ลานบาท นําไปชําระเงินกูตั๋วสัญญาใชเงินแกภูศิริ 
และ จํานวน 100 ลานบาท นําไปเปนคาซื้อที่ดิน
จากบริษัท เคเอ็น เรียลเอสเตท จํากัด เพื่อดําเนิน
โครงการ Fresh Condo  
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 3/56 ไดมีมติตออายุการรับความชวยเหลือ
ทางการเงินจาก NSG ออกไปอีก 1 ป  ในวงเงินเทา
เดิม จํานวน  200.00 ลานบาท และมีเงื่อนไขคงเดิม 
คือออกตั๋วสัญญาใชเงิน อายุไมเกิน 1 ป อัตรา
ดอก เบี้ ย เ ท า กั บอั ต ร า  MLR+1%  ต อป  ขอ ง
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยไมตองมี
หลักทรัพย ค้ําประกัน  และสามารถคืนไดกอน
กําหนด  การรับความชวยเหลือดังกลาวมีขนาด
รายการคิดเปน 0.69% ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555   ซึ่ง
มากกวา 1 ลานบาทแตไมเกิน 20 ลานบาท และ
มากกวา 0.03% แตไม เกิน  3.00% ของมูลคา
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ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง 
 
 
 
 
 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 

 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

0.21 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0.07 

 

 
 
 

0.21 

ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยง
ข น า ด ก ล า ง  ต อ ง ข อ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ 
ตามประกาศ  ก .ล .ต .ที่  ทจ .21/2551 ลว .  31 
สิงหาคม พ.ศ.2551 

2. เปนรายการที่คงคาง / ตอเนื่องจากการซื้อทรัพยสิน
ตามสัญญา  สัญญาฉบับลงวันที่  24 มิถุนายน 
2552 และบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 
1 2  กุมภาพั นธ  2 5 5 3  และฉบับลงวั นที่  1 9 
กุมภาพันธ 2553 

3. เปนรายการที่คงคาง / ตอเนื่องจากการรับความ
ชวยเหลือทางการเงินจาก NSG ในวงเงิน 100 ลาน
บาท  เพื่อใช เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย
ที่อยูระหวางการดําเนินการทั้งสิ้น 7 โครงการ   การ
มีวงเงินกูสํารองจาก NSG จะชวยใหบริษัทสามารถ
บริหารจัดการสภาพคลองไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
นอกจากนี้ การรับความชวยเหลือทางการเงินจาก 
NSG ไมจําเปนตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน และที่
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2554 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการ  

2.  บจ .  เคเอ็มพี  
พร็อพเพอร ตี้  
(“KMP”) 

 

 KMP  และกลุมบุคคลที่มี
ความสัมพันธหรือมีการ
ก ร ะ ทํ า ก า ร ร ว ม กั น 
(concert party) ซึ่งไดแก 
นายวิษณุ เทพเจริญ   นาง
ศิริญา  เทพเจริญ   นาย
ศิวะ เทพเจริญ และ NSG 
ถือหุน NUSA รวมกัน
เท า กั บ ร อ ยละ  3 0 . 4 1 
(ขอมูล 27 ธ.ค. 56) 

ยอดคงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง (เงินทดรองรับ) 
 
คาใชจายคางจาย 

 

0.10 
 

0.38 

 

0.10 
 

0.92 

 
เปนรายการที่คงคาง / ตอเนื่องจากการซื้อทรัพยสินตาม
สัญญาฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และบันทึก
ขอตกลงแกไขเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 

3. บริษัท ภูศิริ 
พ ร็ อพ เพอ ร ตี้ 
จํากัด  (“ภูศิ ริ”) 
(เดิมชื่อ บริษัท 
พารค  เอ็ก -โซ 
จํากัด) 

 ณ วันที่เขาทํารายการ นาย
วงศกร เทพเจริญ บุตรนาย
วิษณุ เทพเจริญ (กรรมการ
และผู ถือหุนใหญ  NUSA) 
ถือหุนในภูศิริ รอยละ 28 

 ตั้งแตวันที่ เขาทํารายการ
จนถึงปจจุบันนายจีราวัฒน 
พุทธิไตรสิน ซึ่งเปนนองของ
น า ง ศิ ริ ญ า  เ ท พ เ จ ริ ญ 

รับความชวยเหลือทางการเงิน  

ดอกเบี้ยจายระหวางป 
 
ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง(เงินทดรองจาย) 
 
 
 
 

- 

1.84 
 
 

0.02 
 

- 

- 
 
 
- 
 

1. เ มื่อวันที่  23 สิงหาคม  2553 บริษัท  รับความ
ชวยเหลือทางการเ งินจากภู ศิ ริ  70 ลานบาท 
ระยะเวลาไมเกิน 1 ป อัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 1 
เพื่อใชเปนเงินลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยของ
บริษัท  โดยบริษัทไดชําระเงินคืนเงินตนจํานวน 70 
ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 5.23 ลานบาท เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 และกูยืมตอโดยออกตั๋ว
สัญญาใชเงิน จํานวน 25 ลานบาท ระยะเวลาไม
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(กรรมการบริษัทและผูถือหุน
ใหญNUSA) เปนกรรมการ
และผูถือหุนใหญของภูศิริ 
 

 
 
 

เกิน  2 เดือน  อัตราดอกเบี้ย  MLR ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 1  
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554  ตอมาเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2554  บริษัทตกลงรับความชวยเหลือทาง
การเงินจากภูศิริใหม วงเงิน 70 ลานบาท ระยะเวลา
ไม เ กิน  1 ป  อัตราดอกเบี้ย  MLR ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกรอยละ 1 ตอ
ป  โดยไดคืนเงินตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 25 ลาน
บาท ที่ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 พรอม
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นรวม 25.20 ลานบาท ใหคงเหลือ
วงเงิน  70 ลานบาทวงเงินเดียว   การรับความ
ชวยเหลือทางการเงินดังกลาว เปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไมตองใชหลักทรัพยค้ํา
ประกัน   ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ 
เปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท 
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใชพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ของบริษัท 
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4. บจ. จี.เค. บิลค 
แอนด ดีไซน 
(“จี.เค.บิลด”) 

 นางสาวจิตตานันท พุทธิไตร
สิน นองของนางศิริญา เทพ
เจริญ (กรรมการและผูถือหุน
ใ ห ญ ใ น  NUSA) เ ป น
กรรมการ จี.เค.บิลด (ขอมูล 
13 ม.ค.53) 

 นายจีราวัฒน พุทธิไตรสิน 
นองของนาง ศิ ริญา  เทพ
เจริญ เปนกรรมการและผูถือ
หุนใหญ จี.เค.บิลด โดยถือ
หุนรอยละ 49.98 (ขอมูล 13 
ม.ค.53) 

บริษัท วาจาง จี.เค.บิลด เพื่อกอสราง
บาน บานตัวอยาง สํานักงานขาย 
สาธารณูปโภค และ เคลียรพื้นที่ดิน 
ทั้งหมด 13 สัญญา มูลคาทั้งหมด 
214.12 ลานบาท 
 
ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง 
 
ยอดเจาหนี้คงคาง 
 
เงินประกันผลงานกอสราง 

7.30 
 
 
 
 

 
1.11 

 
4.05 

 
6.70 

0.91 
 
 
 
 

 
1.00 

 
2.62 

 
6.56 

 

เปนรายการธุรกิจปกติ   ในการวาจาง NUSA ดําเนินการ
เชนเดียวกับการวาจางผูรับเหมารายอื่น โดยทุกสัญญาที่
วาจาง จี.เค. บิลด ไดผานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
ตามปกติของบริษัท  ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคากับ
ผูรับเหมาอยางนอย 2 ราย สวนเงื่อนไขในสัญญาเปน
เงื่อนไขปกติการคาที่ใชกับผูรับเหมารายอื่นเชนกัน และ
ที่ประชุมใหญสามัญ     ผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2554 ไดมีมติใหสัตยาบันในการเขาทํา
รายการ 
 
 
 

5. บจ.พานาซี 
เมดิคอล  เ ซ็น
เตอร  ( “พานา
ซี ”) (เ ดิ ม ชื่ อ 
บ จ . วิ ล ล า 
เมดิกา (ประเศ
ไทย) )  

 นางศิริญา เทพเจริญ เปน
กรรมการบริหารและผูถือ
หุนใหญ NUSA เปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ
ของ พานาซี  โดยถือหุนรอย
ละ 59.05 (ขอมูล 4 พ.ย.
56) 

 นายศิวะ เทพเจริญ นองชาย
นายวิษณุ เทพเจริญ และ

1. รายไดจากการขายที่ดินเปลา 
 
 
 
2. รายไดจากการใหเชาพื้นที่ใน 
     หองชุด 
 
 
 

206.11 
 
 
 
- 
 
 
 
 

19.12 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 

1. เปนรายไดจากการดําเนินงานของบริษัท โดยราคา
และเงื่อนไขในการขายไมแตกตางจากรายการที่
กระทํากับบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน 

2. เปนคาเชาพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดย
ราคาและเงื่อนไขไมแตกตางจากลูกคารายอื่น  
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธ
หรือมีการกระทําการรวมกัน 
(concert party) กับ นาย
วิษณุ เทพเจริญ   นางศิริญา 
เทพเจริญ  NSG และ KMP 
เปนผูถือหุนของพานาซี รอย
ละ 2.75 (ขอมูล 4 พ.ย. 56) 

3. คาเชาสํานักงานขายโครงการ 
      อัพเอกมัย 

 
      เงินมัดจํา 
 
ยอดคงคาง 
ยอดเจาหนี้คงคาง 

 
3.17 

 

0.26 
 

0.78 

 
3.10 

 

0.26 
 

2.33 

3. เปนคาเชาสํานักงานขาย ของโครงการอัพเอกมัย  
ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขใน
การใหเชาไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   

 

6.บจ. ยีน ไลฟ  
(“ยีนไลฟ”) 

 นางศิริญา เทพเจริญ เปน
กรรมการบริหารและผูถือ
หุนใหญ NUSA เปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ
ของ  ยีน  ไลฟ  โดยถือหุน
รอยละ 60 (ขอมูล 29 มิ.ย.
53) 

 นายศิวะ  เทพเจริญ  นอง 
ชายนายวิษณุ  เทพเจริญ 
และกลุมบุคคลที่ มีความ 
สัมพันธหรือมีการกระทํา
การรวมกัน(concert party) 
กับ  นายวิษณุ  เทพเจริญ   

1. ใหเชาและบริการ พื้นที่ในหอง
ชุด อาคาร Bangkok Mediplex 
โครงการณุศาศิริแกรนด 

 
 
 
 
 

 
2. คาใชจายอื่น 

 
 
 

0.97 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.01 

 
 
 

0.97 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

1. การใหเชาหองชุดในอาคาร Bangkok Mediplex 
ใหแก ยีนไลฟ  เปนการรับโอนสิทธิและหนาที่จาก 
บมจ.ณุศาศิริ  แกรนด  ซึ่งเปนไปตามสัญญาเชา
เดิมกอนวันรับโอนกรรมสิทธิ์ (ตามสัญญาซื้อขาย
ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2552   และการใหเชาพื้นที่
หองชุด อาคาร Bangkok Mediplex ใหแก ยีน 
ไลฟ  เปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคา
และเงื่อนไขในการใหเชาไมแตกตางจากรายการที่
กระทํากับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  

2. เปนคาตรวจสุขภาพ ดําเนินการโดย บริษัท ยีน 
ไลฟ จํากัด ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและ
เงื่อนไขในการใหเชาไมแตกตางจากรายการที่
กระทํากับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน   
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

นางศิริญา เทพเจริญ  NSG 
และ KMP เปนผูถือหุนของ 
ยีน ไลฟ รอยละ 20  (ขอมูล 
29 มิ.ย.53) 

ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง 
 

 
0.08 

 

 
- 
 

 

7 .  บ จ .  ณุ ศ า 
พล าญ า  โ ฮ
เ ท ล  แ อ น ด 
สปา (“ณุศาพ
ลาญา”) (เดิม
ชื่อบจ.ณุศาศิ
ริ กรุป) 

 น า ย วิ ษ ณุ  เ ท พ เ จ ริ ญ 
กรรมการและผูถือหุนใหญ 
NUSA เปนกรรมการและผู
ถื อ หุ น ใ ห ญ ข อ ง ณุ ศ า 
พลาญา โดยถือหุนรอยละ 
48.33 (ขอมูล 16 ก.ย. 54) 

 น า ง ศิ ริ ญ า  เ ท พ เ จ ริ ญ 
ผูบริหารและผูถือหุนใหญ 
NUSA เปนผูถือหุน
ของณุศาพลาญา โดยถือ
หุนรอยละ 2.98 (ขอมูล 16 
ก.ย. 54) 

 เดอะซัคเซส  เปนผู ถือหุน
ใหญของณุศาพลาญา โดย
ถือหุนรอยละ 25.71 (ขอมูล 
16 ก.ย. 54) 

 

1. รายไดจากการใหเชาพื้นที่ใน
หองชุด 

 
 

2. รายไดอื่น 
 

 

3. คาใชจายอื่น 
 

 
ยอดคงคาง 
ลูกหนี้การคา 
 
คาใชจายคางจาย 

- 
 

 
0.02 

 
 
 

0.12 
 
 
 
- 
 
- 

0.23 
 
 
- 
 
 
 

0.13 
 
 
 

0.18 
 

0.12 

1. เปนคาเชาพื้นที่ในอาคาร Bangkok Mediplex โดย
ราคาและเงื่อนไขไมแตกตางจากลูกคารายอื่น  
 

2. รายไดจากใหบริการลงโฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเปน
รายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการขาย
ไมแตกตางจากลูกคารายอื่น 

 
3. เปนคากระเชาและบัตรของขวัญ ซึ่งเปนรายการ

ธุรกิจปกติของ  ณุศา พลาญา โดยราคาและเงื่อนไข
ในการขายไมแตกตางจากลูกคารายอื่น  
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

8. บจ.เคเอ็น ฟาร
มาซี  เ ดิมชื่ อ 
บ จ . เ ค เ อ็ น 
เรียลเอสเตท 
(“เคเอ็น) 

 น า ง ศิ ริญ า  เ ท พ เ จ ริ ญ 
กรรมการและผูถือหุนใหญ
NUSA เปนผูถือหุนใหญ
ในเคเอ็น ถือหุนรอยละ 90  
และเปนกรรมการเคเอ็น 
(ขอมูล 6 มิ.ย. 55) 

 นายกฤษณะ  เทพเจริญ 
นองชายนายวิษณุ  เทพ
เจริญ ซึ่งเปนกรรมการและ
ผูถือหุนใหญ NUSA  ถือ
หุนในเคเอ็น รอยละ 4  
(ขอมูล 6 มิ.ย. 55) 

ซื้อที่ดิน 280.00 - เปนรายการเขาซื้อที่ดิน พื้นที่รวม 10 ไร 1 งาน 91.60 
ตารางวา หรือ 4,191.60 ตารางวา (พื้นที่จํานวน 217 
ตารางวา มีลักษณะเปนถนนโครงการสาธารณะ)    ใน
ราคา 280.00 ลานบาท จากเคเอ็น เพื่อพัฒนาเปน
คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น จํานวน 5 อาคาร 
จํานวน 1,132 ยูนิต   เพื่อขายใหแกลูกคาทั่วไป   
โดยที่ดินดังกลาว เปนทรัพยสินที่มีบุคคลเกี่ยวโยง   ถือ
กรรมสิทธิ์  ในกลุมทรัพยสินที่รอผลคดีใหถึง  และไดแจง
ใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมใหญสามัญ   ผูถือหุน
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ถึงวิธีการ
ขจัดความขัดแยงวา หากผูถือกรรมสิทธิ์ไดรับสินทรัพย
คืน จะนําเสนอขายใหแกบริษัทฯเปนรายแรก 
การซื้อที่ดินจากเคเอ็น เปนรายการปกติธุรกิจของบริษัท 
ในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยที่ดินดังกลาวตั้งอยู
ในทําเลที่ดี  ใกลแหลงชุมชน ศูนยการคา รวมถึงใกล
แนวรถไฟฟาสายสีมวง เปนพื้นที่ที่มีความตองการซื้อที่
อยูอาศัยสูง รวมทั้งผลตอบแทนที่ฝายจัดการไดวิเคราะห
อยูในระดับที่ดี  ในสวนราคาซื้อที่ดินดังกลาว จํานวน 
280.00 ลานบาท ต่ํากวาราคาที่ประเมินโดยผูประเมิน
อิสระ 2 ราย ที่ได รับความเห็นชอบจากสมาคมนัก
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ประเมินราคาอิสระไทย (VTA) และสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย (VAT)  ซึ่งไดแก บริษัท ที.เอ. 
มาเนจเมนท คอรโปเรชั่น (1999) จํากัด ราคาประเมิน
เทากับ 314.37 ลานบาท และ บริษัท ฟาสท แอนด แฟร 
แวลูเอชั่น จํากัด ราคาประเมินเทากับ 298.10 ลานบาท 

9 .  บจ . ไคโ รฟต 
แ บ ง ค อ ค 
(“ไคโรฟต”) 

 น า ย ศิ ว ะ  เ ท พ เ จ ริ ญ 
นองชายนายวิษณุ  เทพ
เ จ ริญ  แล ะ  บจ . วิ ล ล า
เมดิกา(ประเทศไทย)  เปน
ผูถือหุนรวมกันใน บจ.ไคโร
ฟต แบงคอค  ถือหุนรอย
ละ 93   (ขอมูล 30 ก.ย. 
54) 

รายไดจากการเชาพื้นที่ในหองชุด
และคาบริการ 
 
 
 
 
ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง 

0.94 
 
 
 
 
 

0.24 

0.40 
 
 
 
 
 
- 

การใหเชาหองชุดในอาคาร Bangkok Mediplex ใหแก 
บจ.ไคโรฟต แบงคอค    เปนรายการธุรกิจปกติของ
กิจการ โดยราคาและเงื่อนไขในการใหเชาไมแตกตาง
จากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  
 

10. บจ .ดีเอ็นเอ 
ค ลิ นิ ก เ ว ช
กรรม (”ดีเอ็น
เอ”) 

 น า ง ส า ว ลั ก ษ ณ า  
จริยวัฒนสกุล ถือหุนใน “ดี
เอ็นเอ”  ถือหุนรอยละ  5 
(ขอมูล 11 ม.ค.55) 

คาใชจายอื่น 
 
 
 

0.16 
 
 

0.03 
 

 

เปนคาบัตรกํานันใหกับสื่อมวลชนในเทศกาลปใหม   
ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและ
เงื่อนไขไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน 

11. บจ.วี เอ็ม 
เ ฮ ล ท  โ ป ร
ดักส 

 น า ย ศิ ว ะ  เ ท พ เ จ ริ ญ 
นองชายนายวิษณุ  เทพ
เจ ริญ   เปนผู ถือ หุนราย
ใหญ ในบจ.วี เอ็ม เฮลท 

เจาหนี้คงคาง 0.07 - เปนคาของขวัญใหกับสื่อมวลชนในเทศกาลปใหม   
ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและ
เงื่อนไขไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน  
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

โปร ดักส  ถือหุ น ร อยละ 
99.98 และเปนกรรมการ
บริษัท (ขอมูล 10 มิ.ย.54) 

 

12. บจ.สารศิริ
อินเตอร 
“สารศิริ” 

 เปนบริษัทรวมที่ NUSA ถือ
หุนรอยละ 49.00 และมีผู
ถื อ หุ น ป ร ะ ก อ บ ด ว ย 
นางสาวดารา  เมฆดารา 
ถื อ หุ น ร อ ย ล ะ  2 5 . 5 0 
นางสาวอิส รีย  จิ ระวัตร
วิทยาถือหุนรอยละ 20.50 
และนางสาวณภัทร  อํา
นัคฆมณี ถือหุนรอยละ 
5.00 (ขอมูล 28 ธ.ค.56) 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

157.18 157.63 เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมเพื่อดําเนินธุรกิจโรงเรียนสอง
ภาษา ทุนจดทะเบียน 320.00 ลานบาท เรียกชําระเต็ม
จํานวน ซึ่งชําระคาหุนโดยชําระคาหุนโดยการขายที่ดิน 
152.91 ลานบาท และชําระเปนเงินสด 3.89 ลานบาท 

13. บจ.ณุศา วอ
เตอร แลนด 

 เปนบริษัทยอยที่  NUSA 
ถื อ หุ น ร อ ย ล ะ  9 9 . 9 9 
(ขอมูล 28 ธ.ค.56) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
 

เงินกูยืมระยะสั้น 

ดอกเบี้ยจายระหวางป 

99.99 
 
 

100.07 

0.38 

99.99 
 
 

92.21 

2.82 
 

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจสวนน้ําและ
พลาซา ทุนจดทะเบียน 400.00 ลานบาท เรียกชําระ 
รอยละ 25  

เปนการกูยืมบริษัทยอยเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 



  

    

บ
ริษ
ัท ณุ

ศาศิริ จํากัด (มห
าชน) 

87 

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

14.บจ.วีรวรรณ
แอสเซท 
“วีรวรรณ” 

 นางสาวดวงดาว ชัยชนะ  
นองสาวนายสมจิตร  ชัย
ชนะ ซึ่งเปนกรรมการและ
รองประธาน เจ าหน า ที่
บ ริหาร  NUSA ถือ หุนใน
วี รวรรณ  รอยละ  40.00 
และเปนกรรมการวีวรรณ
(ขอมูล 4 ธ.ค.56) 

 

ซื้อที่ดิน 
 
 
ยอดคงคาง 
เจาหนี้การคา 

240.00 
 
 
 

130.00 

- 
 
 
 

120.00 

เปนรายการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสราง โครงการบาน
กฤษณา สุวินทวงศ จํานวน 686 แปลง (แปลงจําหนาย 
677 แปลง พื้นที่ 23,891.50 ตารางวา และแปลง
สาธารณูปโภค 9 แปลง พื้นที่ 14,552.10 ตารางวา) คิด
เปนพื้นที่รวม 96-0-43.60 ไร หรือ 38,443.60 ตารางวา 
ในราคา 240.00 ลานบาท จากวีรวรรณ โดยเขาซื้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางคงเหลือทั้งสิ้น  เพื่อพัฒนาโครงการตอ
เพื่อขายใหแกลูกคาทั่วไป โดย NUSA ชําระคาที่ดินไป
แลวบางสวน 120.00 ลานบาท คงเหลือเจาหนี้คาที่ดิน 
120.00 ลานบาท 

15. บจ.แอลทูเอ็น 
คอนสตรัคชั่น 
แมเนจเมนท 
“แอลทูเอ็น” 

 นายสรกฤช จิระวัตรวิทยา
นองชายนางสาวอิสรีย     จิ
ระวัตรวิทยา (กรรมการผูมี
อํ า น าจและ ผู ถื อหุ น ใน
สารศิริ ซึ่งเปนบริษัทรวม
ของ NUSA) ถือหุนในแอล
ทูเอ็น รอยละ 95 (ขอมูล 
20 มี.ค.55)   

คาควบคุมงานกอสราง 
 
 
ยอดคงคาง 
เจาหนี้การคา 
 
เจาหนี้อื่น (เงินประกันผลงาน
กอสราง) 
 
 
 
 

9.13 
 

 

0.63 
 

0.05 

5.70 
 

 

2.57 
 

0.05 

เปนคาควบคุมงานกอสรางโครงการณุศาศิริ พระราม2 
และโครงการปารค เอ็กโซ ซึ่งเปนอัตราที่กําหนดใน
สัญญา และเปนอัตราที่ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา
กับบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

16. บจ.โอแอล 
กรุป 2013 
“โอแอล”(ชื่อ
เดิมบจ.โอเล 
เอ็นจิเนียริ่ง) 

 นายจีราวัฒน พุทธิไตรสิน 
นองของนางศิริญา  เทพ
เจริญ (กรรมการและผูถือ
หุนใหญใน  NUSA)  เปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ 
โอเล  โดยถือหุนรอยละ 
99.99 (ขอมูล 4 มี.ค.56) 

คาจางรับเหมากอสราง 
 
 

ยอดคงคาง 
เจาหนี้การคา 

0.02 
 
 

0.02 

0.51 
 
 

0.02 

เปนรายการธุรกิจปกติ   ในการวาจาง NUSA ดําเนินการ
เชนเดียวกับการวาจางผูรับเหมารายอื่น สวนเงื่อนไขใน
สัญญาเปนเงื่อนไขปกติการคาที่ใชกับผูรับเหมารายอื่น
เชนกัน 

17. บจ.เวสตฟลด 
“เวสตฟลด” 

 นายปริพล  ธนสุกาญจน 
ผูบ ริหารของบริษัท  เปน
กรรมการผูมีอํานาจและถือ
หุนในเวสตฟลด  รอยละ 
72.78 (ขอมูล ณ 18 ก.ย.
56) 

เงินจอง  ทําสัญญาและเงินดาวน 
หองชุด โครงการพระราม 2 

2.00 - รายการดังกลาวเปนการรับเงินลวงหนา คาจอง คาทํา
สัญญาและเงินดาวน ของโครงการพระราม 2 เปน
รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขใน
การขายไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับบุคคลที่ไม
เกี่ยวของกัน  

18. บจ.พีเอ แมน
เนจเมนท 
แอนด 
คอนซัลแทนด 
(ชื่อเดิม บจ.ซี.
เอ็มโปสเตอร)  

 นายปริพล  ธนสุกาญจน 
ผูบ ริหารของบริษัท  เปน
กรรมการผูมีอํานาจและถือ
หุนในซี.เอ็ม. รอยละ 10.00 
(ขอมูล ณ 2 ส.ค.56) 
 
 

เงินจอง  ทําสัญญาและเงินดาวน 
หองชุด โครงการปารค เอ็กโซ  

0.25 - รายการดังกลาวเปนการรับเงินลวงหนา คาจอง คาทํา
สัญญาและเงินดาวน ของหองชุดในปารค เอ็กโซ เปน
รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขใน
การขายไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับบุคคลที่ไม
เกี่ยวของกัน 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

19. บจ.เอส กาลา 
อิมพอรต ”
เอส กาลา” 

 นางสาวอิส รีย  จิ ระวัตร
วิทยา  เปนกรรมการผู มี
อํ า น าจและ ผู ถื อหุ น ใน
สาร ศิ ริ  ร อยละ  2 0 . 5 0 
(ขอมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเปน
บริษัทรวมของ NUSA ถือ
หุนใน เอส กาลา รอยละ 
25 (ขอมูล 10 มี.ค.54)   

คาจางเหมากอสราง 
 
เจาหนี้อื่น (เงินประกันผลงาน
กอสราง) 

0.04 
 

0.01 

- 
 

0.01 

เปนรายการธุรกิจปกติ   ในการวาจาง NUSA ดําเนินการ
เชนเดียวกับการวาจางผูรับเหมารายอื่น สวนเงื่อนไขใน
สัญญาเปนเงื่อนไขปกติการคาที่ใชกับผูรับเหมารายอื่น
เชนกัน 

20. บจ . ริช  แอส
เสท  แม เนจ
เมนท 

 นางสาวพ ริมรตา  ติ ยะ
จินดา ภรรยานายศิวะ เทพ
เจริญ นองชายนายวิษณุ 
เทพเจริญ และกลุมบุคคล
ที่มีความสัมพันธหรือมีการ
ก ร ะ ทํ า ก า ร ร ว ม กั น 
(Concert party) กับ นาย
วิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา 
เทพเจริญ บมจ. ณุศาศิริ 
แกรนด   และ บจก. เคเอ็ม
พี   พ ร็ อพ เ พ อ ร ตี้  โ ด ย
นางสาวพ ริมรตา  ติ ยะ
จินดา  เปน ผู ถื อหุ นของ 

คาใชจายอื่น 0.11 - เปนคาบริการจัดทําโบวชัวรของโครงการ ปารคเอ็กโซ ซึ่ง
เปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไข
ในการขายไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับบุคคลที่
ไมเกี่ยวของกัน 
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

บริษัท ริช แอสเสท เมเนจ
เมนท จํากัด รอยละ 99.98 
(ขอมูล 27 ส.ค.55) 

21. บจ.ณุศา 
มาย โอโซน 

 เปนบริษัทยอยที่  NUSA 
ถื อ หุ น ร อ ย ล ะ  7 5 . 0 0 
(ขอมูล 19 ส.ค.56) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
 
เงินกูยืมระยะสั้น 

ดอกเบี้ยจายระหวางป 

- 
 

 
- 

- 

300.00 
 

 
134.44 

3.83 

เปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจสวนน้ําและ
พลาซา ทุนจดทะเบียน 400.00 ลานบาท เรียกชําระ 
รอยละ 25 

เปนการกูยืมบริษัทยอยเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.875 ตอป 

22.บจ.ไอเอสซีจี  
“ไอเอสซีจี” 

 นายจีราวัฒน พุทธิไตรสิน 
นองของนางศิริญา  เทพ
เจริญ (กรรมการและผูถือ
หุนใหญใน  NUSA)  เปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ 
ไอเอสซีจี โดยถือหุนรอยละ 
40.00 (ขอมูล 12 พ.ย.56) 

คาจางรับเหมากอสราง 
 
 
ยอดคงคาง 
เงินเบิกลวงหนาผูรับเหมา 
 
เงินประกันผลงานกอสราง 

- 
 
 
 
- 
 
- 

0.01 
 
 
 

0.64 
 

0.03 

เปนรายการธุรกิจปกติ   ในการวาจาง NUSA ดําเนินการ
เชนเดียวกับการวาจางผูรับเหมารายอื่น สวนเงื่อนไขใน
สัญญาเปนเงื่อนไขปกติการคาที่ใชกับผูรับเหมารายอื่น
เชนกัน 

2 3 . บ จ . เ ด อ ะ   
กายา 

 เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผานนางศิริญา เทพเจริญ 
(กรรมการและผูถือหุนใหญ
ใน NUSA) 

รายไดจากการเชาพื้นที่ในหองชุด
และคาบริการ 
 
 

- 
 

0.55 
 
 
 

การใหเชาหองชุดในอาคาร Bangkok Mediplex  เปน
รายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคาและเงื่อนไขใน
การใหเชาไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน  
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

24. เงินรับ     
      ลวงหนา จาก 
      ลูกคา  
 
 

 ผู ถือ หุนใหญ   กรรมการ  
ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยว
โ ย ง ข อ ง ผู ถื อ หุ น ใ ห ญ
กรรมการและผูบริหาร  

เงินจอง  ทําสัญญาและเงินดาวน 
หองชุด โครงการปารค เอ็กโซ และ 
อัพเอกมัย  

26.03 54.30 
 
 
 

รายการดังกลาวเปนการรับเงินลวงหนา คาจอง คาทํา
สัญญาและเงินดาวน ของหองชุดในปารค เอ็กโซ และ 
อัพเอกมัย เปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ โดยราคา
และเงื่อนไขในการขายไมแตกตางจากรายการที่กระทํา
กับบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน  

25. รายไดจาก
การริบเงินจอง 

 นางสาวณภัทร  อํานัคฆมณี 
เปนผูถือหุนในสารศิริ รอย
ละ 5.00 (ขอมูล 28 ธ.ค.56) 
และเปนบุตรีนางสยมพร 
ทองเนื้อดี เปนผู ถือหุนใน
ภูศิริ รอยละ 19.68 (ขอมูล 
20 ม.ค.55) 

เงินจอง และเงินทําสัญญาและเงิน
ดาวน โครงการพระราม 2 

1.80 - รายการดังกลาวเปนการริบเงินคาจอง และเงินคาทํา
สัญญาในพระราม 2 เปนรายการธุรกิจปกติของกิจการ 
โดยราคาและเงื่อนไขในการขายไมแตกตางจากรายการ
ที่กระทํากับบุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน  

26. รายการ 
      รายไดจาก 
     การขายบาน 
     พรอมที่ดิน  

 นายปริพล  ธนสุกาญจน 
เปนผูบริหารของบริษัท  

รายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน
โครงการณุศาศิริ พระราม 2 

20.50 8.00 เปนรายไดจากการดําเนินงานของบริษัท โดยราคาและ
เงื่อนไขในการขายไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับ
บุคคลที่ไมเกี่ยวของกัน 

27. เจาหนี้การคา 
      และคาใชจาย 
      อื่น 

 นายจีราวัฒน พุทธิไตรสิน 
เปนนองของนางศิริญา เทพ
เจริญ (กรรมการบริษัทและ
ผูถือหุนใหญ NUSA) 
 

เจาหนี้คงคาง 
 
คาใชจายอื่น 

            
 

0.24 
 
- 
 

 

0.72 
 

0.48 
 

 

เปนคาเชาสํานักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด ซึ่ง
เปนรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให
เชาไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน   
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

 นางสาวอิ ส รีย  จิ ร ะวั ต ร
วิทยา  เปนกรรมการ ผู มี
อํ า น า จ แ ล ะ ผู ถื อ หุ น ใ น
ส า ร ศิ ริ  ร อ ยล ะ  2 0 . 5 0 
(ขอมูล 28 ธ.ค.56) ซึ่งเปน
บริษัทรวมของ NUSA และ
ถือหุนในเอส กาลา รอยละ 
25 (ขอมูล 10 มี.ค.54)   

เจาหนี้คงคาง 
 
คาใชจายอื่น 
 
 
 
 
 

 0.36 
 

- 
 
 
 

 

1.08 
 

0.72 
 
 
 
 
 

เปนคาเชาสํานักงานขาย ของโครงการเฟรชคอนโด   
ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติ โดยราคาและเงื่อนไขในการให
เชาไมแตกตางจากรายการที่กระทํากับกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน 
 
 
 

28. เงินทดรองรับ  ผูบริหาร  เงินสํารองจายแทนบริษัท 0.13 0.27 
เปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัท  
 

29. เงินทดรอง 
      จาย 

 นายปริพล  ธนสุกาญจน 
เปนผูบริหารของบริษัท 

เงินสํารองที่ผูบริหารรับลวงหนา 0.16 - เปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัท 

30. ซื้อที่ดิน   นางสาวอาทิกา   ทอแกว 
เปนผูถือหุนของบริษัท ณุศา 
มาย โอโซน จํากัด ซึ่งเปน
บ ริ ษั ท ย อ ย ข อ ง บ ริ ษั ท   
รอยละ 25   

ซื้อที่ดิน 

ยอดคงคาง 
ยอดลูกหนี้คงคาง 

เงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน 

ยอดเจาหนี้คงคาง 

 

- 
 

- 

- 

- 

285.96 
 

0.01 

82.30 

8.26 

 

เปนการซื้ อที่ ดิน เพื่ อนํ ามา ดํา เนิน โครงการณุศา   
มาย โอโซน 



  

    

บ
ริษ
ัท ณุ

ศาศิริ จํากัด (มห
าชน) 

93 

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

ป 2555 
(ลานบาท) 

มูลคารายการ
ป 2556 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

31. เงินกูยืมระยะ 
      สั้น 

 น า ง ศิ ริ ญ า  เ ท พ เ จ ริ ญ  
กรรมการและถือหุน NUSA 
รอยละ 14.58 (ขอมูล 27 
ธ.ค. 56) 

รับความชวยเหลือทางการเงิน  
 

- 38.43 เปนการรับความชวยเหลือทางการเงินจากกรรมการและ
ผูถือหุนของบริษัท ในวงเงิน 30 ลานบาท เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไมมีดอกเบี้ยและ
หลักทรัพยค้ําประกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  ครั้งที่  3/55เ มื่อวันที่  18 มี .ค .56 ซึ่งมีขนาด
รายการ เทากับ  0% ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ  
เนื่องจากผูบริหารและ/หรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯไม
รับผลตอบแทนจากการใหความชวยเหลือดังกลาว   
ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก จึงตองขออนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ก.ล.ต.ที่ ทจ.21/2551 ลว. 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 
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  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เปนรายการที่ชวยเพิ่มสภาพคลองและปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทใหดีขึ้นเพื่อให
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวขางตนเปนไปตามนโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด  

 
  มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวา ผูบริหาร และ/หรือ ผูมีสวนไดเสีย จะไมสามารถเขามามีสวนรวม               
ในการอนุมัติรายการดังกลาว  โดยบริษัทไดกําหนดใหการทํารายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการคาทั่วไป ภายใตเงื่อนไขวา ธุรกรรมนั้นจะเปนธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะ
เดียวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน โดยการดําเนินธุรกรรมดังกลาวตองผานการอนุมัติจากบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
อํานาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแตกรณี รวมถึงตองรายงานธุรกรรมตางๆตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 มิถุนายน 2554 กําหนด 

 สําหรับการทํารายการอื่น  ซึ่งมิไดเปนรายการธุรกิจที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป  บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํา
รายการ  ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคา ของรายการนั้น รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการที่คํานึงถึงประโยชนตอบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอใหบริษัทจาง
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบคณะกรรมการของบริษัท 
และ/หรือ ผูถือหุน  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้ บริษัท จะเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป          
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท จะตองดูแลใหบริษัท ปฏิบัติใหเปนไป พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่
สําคัญของบริษัท หรือ บริษัทยอย ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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 ความคืบหนาการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ไดมีการรายงานความคืบหนาการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest) เปนประจํา

ทุกไตรมาส ต้ังแตไดรับอนุมัติแผนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนจากผูถือหุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จนกระท่ังหลักทรัพยของบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเขาซ้ือขายอีกคร้ังในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความคืบหนาดังนี้ 

ผูถือกรรมสทิธิ์ โครงการ / ประเภททรัพยสนิ จํานวนแปลงรวม
จํานวนแปลง
คงเหลือ

หมายเหตุ

นายวิษณุ เทพเจริญ โครงการบางโพของ บจ.  เค เอน็ เรียลเอสเตท 2 2 เปนถนนในโครงการ รอโอนใหนติบิุคคล

บจ. เค เอ็น เรียลเอสเตท โครงการบางโพของ บจ. เค เอน็ เรียลเอสเตท 25 5 โอนขายเม่ือ ป 2555 จํานวน 20 แปลง

บจ. เคเอม็พี พร็อพเพอรตี้ ที่ดนิเปลา จ. พงังา 1 1 รอขายทอดตลาด

- ป 2555 จํานวน 3 แปลง

- โอนขาย 22 มีนาคม 2556 อกี 3 แปลง

- โอนกรรมสิทธิใ์หผูซื้อ คือ  โฉนดที่ 11617, โฉนดที ่

11613 และโฉนดที ่2468  เม่ือวันที ่27มีนาคม 2556 

จํานวน 3แปลง

บจ. เคเอม็พี พร็อพเพอรตี้ โครงการกฤษณาพระราม 5 5 5 รอโอนใหนติบิุคคล

บจ. วีเอส พร็อพเพอรตี้

(ปจจุบันชื่อ บจ. วีเอส เบส คาร)

บจ. ณุศาศริิ  (ปจจุบันช่ือ บจ. เดอะ ซัค

เซส เฮอริเทจ แมเนจเมนท)
โครงการสาทร-ปนเกลา 5 5 รอโอนใหนติบิุคคล

นางศริิญา เทพเจริญ โครงการภูเก็ต พาวิเล่ียน 1 1 -

บมจ. ณุศาศิริ แกรนด โครงการณุศาศิริ-แกรนด คอนโด 6 5 โอนขาย ป 2554 จํานวน 1 หอง

- โอนขาย ป 2554 จํานวน 2 แปลง

- โอนขาย ป 2555 จํานวน 2 แปลง

1)  หองชุดสวนพลาซา

อาคารแบงคอค เมดิเพล็กซ

โครงการณุศาศิริ-แกรนด คอนโด

บมจ. ณุศาศิริ แกรนด โครงการ ณุศาศริิ –แกรน คอนโด 2 2 -

บจ. เคเอม็พี พร็อพเพอรตี้ โครงการกฤษณาพระราม 5 1 1 -

1)  บจ.วีสปด  ออโต อิมพอรต ที่ดนิเปลา 2 2 -

2)  บจ.เทพเจริญ พร็อพเพอรตี้ อาคารพาณิชย 3 0
-โอนขายใหบุคคลอื่น ป 2555 จํานวน 1 แปลง และป 

2556 จํานวน 2 แปลง

บจ. วี สปด ออโต  อมิพอรต ที่ดนิเปลา  และถนนเขา – ออก 8 8 -

2. กลุมทรัพยสนิท่ีเปนสาธารณปูโภคของโครงการตาง ๆ และบริการสาธารณะ

1. กลุมทรัพยสนิท่ีรอผลคดีใหถึงท่ีสดุ

บจ. ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา โครงการแจงวัฒนะดอนเมือง 10 4

4. ทรัพยสินท่ีรอการขายหรือไมมีศักยภาพในการแขงขัน

โครงการสาทร-วงแหวน 5 5 รอโอนใหนติบิุคคล

3. ทรัพยสินท่ีมภีาระกับบคุคลท่ี 3

1)  เปนหองชุดเพือ่อยูอาศัยซึ่งไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายแลว แตตดิภาระจํานองกับธนาคารพาณิชยเพือ่ค้ําประกันใหบริษัทฯ

2)  เปนทรัพยสินทีใ่ชหักกลบ ลบหนี้กับเจาหนีก้ารคา  เชน  ผูรับเหมากอสรางและผูจําหนายวัสดุ

บจ. เคเอม็พี พร็อพเพอรตี้ โครงการกฤษณาพระราม 5 7 3

6. ทรัพยสินท่ีเปนท่ีดิน  แตไมมศัีกยภาพ

5. ทรัพยสินเพือ่ประกอบธุรกิจอืน่

บมจ. ณุศาศิริ แกรนด 4 0 -  โอนขายใหบุคคลอืน่ทัง้หมดแลว เม่ือป 2554 และ 2555

2)  หองชุดซึ่งตั้งอยูในพืน้ทีต่างบริเวณกับหองชุดสวนพลาซาของบริษัท

3)  บานจัดสรรซ่ึงอยูตรงทางสามแพรง

 

การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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      รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผุบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

1.  นายปรีชา  ภูขํา - ประธานกรรมการ 
บริษัท 
- ประธานกรรมการ 
บริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 
 

65 - ปริญญาโท  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สถาบันบัณฑิตพัฒน 
  บริหารศาสตร 
- ปริญญาตรี  
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
อดีต 

-  ประธานกรรมการบริษัท /ประธาน
กรรมการบริหาร 
-ประธานที่ปรึกษา 
-ประธานที่ปรึกษา 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
 
- รองกรรมการผูจัดการใหญ 
-ประธานกรรมการ  
-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ/ประธานกรรมการ
ความเสี่ยง  
-กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง 
-กรรมการ 
 
-กรรมการสมาคมศิษยเกา คณะ
บริหารธุรกิจ 
 

-  บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบริษัท  
อั่งเปา แอสเสท ) 
- บจก. จีซีเอส กรุปคอรปอเรชั่น 
-บจก. กมลอินดัสตรี 
-สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 
-ZHENG XIN BNAK CO.,LTD  
(SHANGHAI, CHAINA) 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
-บจก. เคทีบี ลีสซิ่ง  
-บจก. กรุงไทย ออโตลิส  
-องคการตลาด 
 
-บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย 
-บจก. กรุงไทย พาณิชย 
ประกันภัย  
-สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) 2 สมัย 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

-รองประธานคณะทํางานกอตั้ง 
ธนาคารชารีอะห  
-กรรมการ  
 
-อุปนายก 
 

-ในเครือ บมจ. ธ. กรุงไทย 
 
-ธนาคารชารีอะห  ในเครือ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย 
-สมาคมมวยสมัครเลนแหง
ประเทศไทย 

2.  นายณรงคชัย         
สถานุพงษ 

- ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหา 
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า 
กําหนดคาตอบแทน 

73 
 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 

- - ปจจุบัน 
 
 
 
 
อดีต 

 

- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจ 
สอบ/กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
-  กรรมการผูจัดการ 
 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานที่ปรึกษา 

- บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
- บจก. สยามแอพเพรซัล แอนด 
เซอรวิส  
- บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น  
- บมจ. สามารถเทเลคอม  
- บมจ. พีรพัฒน เทคโนโลยี 

3.  น า ย สุ ร ศั ก ดิ์   
นาคสวัสดิ์ 

- ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
กําหนดคาตอบแทน 
-กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 

67 - ปริญญาโท  
พัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม  
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร  
 (NIDA) 
- ปริญญาตรี  
นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - ปจจุบัน 
 
 
 
อดีต 

-กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการ
อิสระ) 
- รองอธิบดี 
 
- ที่ปรึกษากฎหมาย  
 

- บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
 
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
- คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณขาราชการ  สหกรณ จํากัด 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

- ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
หลั กสู ต รการบ ริหา ร งาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกลา 
- ประกาศนียบัตรฝกอบรม 
หลักสูตรกฎหมายมหาชน
วิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตรฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหาร สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน 
- ประกาศนียบัตร ชางสํารวจ 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการ  
- กรรมการ 
 
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการ
บริหารจัดการสหกรณ  
- ผูอํานวยการกอง กองสหกรณ
พาณิชยและธนกิจ  
- นักวิชาการสหกรณ  
 
- พนักงานสินเชื่อ  
 
- ชางรังวัดที่ดิน  
 
 
 

- บริษัทโรงสีขาวสวนดุสิต จํากัด 
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
- กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
-  ธนาคารกรุงไทย  
สาขาบางประกง 
-  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
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ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

4.  น า ย อํ า น ว ย 
ปรีมนวงศ 

-กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการสรรหา
และพิจารณากําหนด
คาตอบแทน 
-  กรรมการอิสระ 
 

55 - ปริญญาโท 
พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร  
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร (NIDA) 
- ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี  
นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

- - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
อดีต 

- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) 
- หัวหนาผูตรวจราชการ 
- กรรมการ 
 - กรรมการ 
-  ที่ ป รึ ก ษ า ด า น พั ฒ น า  
อสังหาริมทรัพย 
- รองอธิบดี 

- บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
- กระทรวงการคลัง 
- การรถไฟแหงประเทศไทย 
- ธนาคารออมสิน 
-  กรมธนารักษ 
 
- กรมธนารักษ 

5. นายวิษณุ   
เทพเจริญ 

-  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริษัท 
-  รองประธาน 
กรรมการบริหาร 
-  ประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-  กรรมการผูมี 
อํานาจลงนาม 
 
 
 

45 -  ปริญญาโท  
คณะรัฐศาสตร สาขา   
การบริการสาธารณะ  
มหาวิทยาลัย รามคําแหง  
-  ปริญญาตรี  
โครงการศิลปะศาสตร 
บัณฑิต (รัฐศาสตร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

15.708 
( ณ วันที่ 
31 ธ.ค 
55) 

ผูถือหุน
ใหญ ของ 
บมจ.ณุศา
ศิริ 

ปจจุบัน 
 
 
 
 

-  รองประธานกรรมการบริษัท/
รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
-  กรรมการบริหาร  
 
-  กรรมการบริหาร 

-  บมจ.ณุศาศิริ (เดิม บมจ. อั่ง
เปา แอสเสท ) 
 
-  บมจ. ณุศาศิริ แกรนด จํากัด 
-  บจก.ณุศาพลาญา โฮลเทล 
แอนด สปา   
-  บจก.  เดอะซัคเซสเฮฮริเทจ   



  

 
 

 

100         รายงานประจําป  2556 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

6.  น า ย ส ม จิ ต ร   
ชัยชนะ 
 

-  กรรมการบริษัท/   
เลขานุการบริษัท 
-  กรรมการบริหาร 
-  รองประธาน  
เจาหนาที่บริหาร 
-  กรรมการผูมี   
   อํานาจลงนาม 
 

53 -   ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การบัญชีวางแผน)        
 ม. เกษตรศาสตร 
-    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ม.รามคําแหง 
-    ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร     
มหาบัณฑิต ม.รามคําแหง 
-   ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจบัณฑิต        
 (การบัญชี) ม.รามคําแหง 

- - 
 
 
 

ปจจุบัน 
 
 
 
อดีต 

 
 
 

-กรรมการบ ริษัท / เลขา นุการ
บ ริ ษั ท /ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /   
รองประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   
- ผูอํานวยการอาวุโส   ระดับ 11/
ผูชวยผู รับผิดชอบสายงานสาย
สนับสนุนองคกร และรักษาการณ 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
-กร รมการผู จั ดกา รประธาน
กรรมการ 

- บมจ.ณุศาศิริ(เดิม บมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
 
-  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม  แ ห ง
ประเทศไทย 
 
- บจก.กฤษณา ดีเวลลอปเมนท 
กลุมบานกฤษณาเฮาส 

7.  น า ง ศิ ริ ญ า   
เทพเจริญ 

-กรรมการบริษัท 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม 
-ร อ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู จั ด ก า ร ส าย ง าน
การตลาด 

42 -ป ริ ญญ า ต รี  โ ค ร ง ก า ร
รั ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   
(ภาคพิเศษ) 

14.455 
( ณ วันที่ 

31 ธ.ค 55 

ผูถือหุน
ใหญ ของ 
บมจ.ณุศา
ศิริ 

ปจจุบัน 
 
 
 
 
อดีต 

- กรรมการบริษัท/ 
กรรมการบริหาร/  รองกรรมการ
ผูจัดการสายงานสนับสนุน 
- รองประธานกรรมการ 
บริหาร/กรรมการ  
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด 
 
- บจก.กฤษณา ดิวิลอปเมนท  
- บจก. เค เอ็น เรียลเอสเตท  
- บจก. ยีนไลฟ 
 



  

    

 
บ
ริษ
ัท ณุ

ศาศิริ จํากัด (มห
าชน) 

101 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท 
(%) 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง    
ผู บริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวง 
เวลา 

ตําแหนง ชื่อบริษัท 

8 .  น า ย ป ริ พ ล   
ธนสุกาญจน 

-  กรรมการบริหาร 
- ร อ ง ก ร ร ม ก า ร
ผูจัดการสายงาน 
บัญชีและการเงิน 

44 - ปริญญาโท  สาขาการเงิน  
WesternMichigan 
University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู จั ด ก า ร ส าย ง านบัญชี แ ล ะ
การเงิน 
- กรรมการ 
 

- บมจ.ณุศาศิริ (เดิมบมจ.อั่งเปา 
แอสเสท) 
 
- บริษัท เวสตฟลด จํากัด 
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 รายงานประจําป 2556 

 
 

 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน 

   ในปที่ผานมา ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีปจจัยลบจาก ปญหา
ขาดแคลนแรงงาน ตนทุนทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงคาแรงขั้นตํ่า นโยบายภาครัฐ
เก่ียวกับมาตรการกําหนดวงเงินสินเชื่อ(Loan to value: LTV) ไมเกิน 95%ของราคาซ้ือขาย ที่มีผลบังคับใชในกลุมบาน
แนวราบต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 และปจจัยภายนอกทางดานเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวจากมาตรการ 
Quantitative Easing ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปญหาจากหนี้ยุโรป ปจจัยดานบวกที่สงเสริมการขยายตัวของ
ธุรกิจในภาคสวนนี้ยังมีอยูมาก ไมวาจะเปนผลจากมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับผูซื้อที่อยูอาศัยไมเกิน 5,000,000 
บาท อัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟอท่ีทรงตัว การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงการขนาดใหญของภาครัฐท่ีสงผล
ใหมีการขยายถ่ินที่อยูอาศัยกระจายตัวออกไปในบริเวณท่ีกวางขึ้น และศักยภาพของทําเลตาง ๆที่สูงขึ้นเปนลําดับ 

  หากมองถึงปจจัยทางดานอุปสงค โครงสรางของรายไดประชากรไทย (GPP per capita)  ในภาพรวมมี
การเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ประมาณ 30% ในระยะเวลา 5 ป โดยแตละจังหวัดที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน เชียงใหม 
ภูเก็ต ชลบุรี นครศรีธรรมราช และอยุธยา ตางก็มีการเติบโตทางโครงสรางรายไดปละไมตํ่ากวา 10% แสดงถึงกําลังซื้อ
อสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น  
   ปจจัยทางดานอุปทาน ในสวนของธุรกิจบานจัดสรร บานแนวราบท่ีเคยชะลอตัวในป 2555   มีการฟน
ตัว เน่ืองจากผูซื้อเร่ิมคลายความกังวลจากปญหาอุทกภัยมาก บานแนวราบสวนใหญยังคงมีการกระจายตัวออกไปยัง
ปริมณฑลและรอบนอกตัวเมืองมากขึ้นเนื่องจากราคาที่ดินในตัวเมือง และการขยายตัวของแนวรถไฟฟาและรถไฟ
ความเร็วสูง นอกจากน้ี ตลาดทาวเฮาส หรือทาวนโฮม ยังมีการปรับตัวในแนวบวกตามการประกาศใชราคาประเมิน
ใหมของกรมธนารักษ  ในสวนของธุรกิจคอนโดมิเนียม ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกร
ไทย  “คาดวา ในป 2556 นี้ การเปดโครงการใหมนาจะอยูที่ประมาณ 62,500 - 65,500 หนวย เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9-9.9  
จากป 2555 โดยทําเลที่มีการเปดโครงการใหมจะยังคงเนนทําเลแนวรถไฟฟาและในรัศมีที่ใกลรถไฟฟา อยางไรก็ดีการ
พัฒนาตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังมีปจจัยท่ีทาทายภาคธุรกิจจากการแขงขันกันเปด
โครงการคอนโดมิเนียม ที่มีผลตออุปทานหองชุดเขาสูตลาดเปนจํานวนมากและไดสรางแรงกดดันตอความไมสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทานในตลาดในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในปดโครงการของ
ผูประกอบการตอไปในระยะขางหนา” ในสวนของธุรกิจรับสรางบาน ตลาดยังคงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5-10% โดยมี
ปจจัยสําคัญที่จะสรางความตางในความสามารถการแขงขันของแตละผูประกอบการ คือ นวัตกรรมกอสรางและระบบ
กอสรางก่ึงสําเร็จรูป รวมไปถึงการรับรูและความนาเช่ือถือของแบรนด 

  ปจจัยที่สําคัญอีกหนึ่งอยางคือ โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือท่ีเรียกวา Asian Economics 
Community - AEC ซึ่งจะเร่ิมดําเนินการอยางเปนทางการภายในป 2558 โดยจะเปนปจจัยสําคัญ ในอนาคตอันใกล ซึ่ง
จะทําใหเกิดโอกาสทางการคา รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพยก็จะเพิ่มขึ้นดวย ทําใหเกิดการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานทั้งในประเทศ และการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศ ความตองการที่อยูอาศัย สถานที่ทํางาน รานคา
ปลีกและโรงแรมจะเติบโตเพิ่มขึ้น จะมีการเปดเสรีตอการลงทุนพัฒนากฎระเบียบในเรื่องกฎหมายการใชสิทธิในที่ดินให
เอื้อตอนักธุรกิจมากขึ้น  ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนอยางมากกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในอนาคต 

รายงานการวิเคราะหของฝายจัดการ 
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   ดังน้ัน  จึงเห็นไดวาในปจจุบันไดมีบริษัทที่ เ ก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยเกิดใหม                 
เขามามากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสทางการตลาดท่ียังมีมาก และจะยังมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทําใหภาวะการแขงขัน
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

 แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
    แนวโนมภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2557 มีแนวโนมชะลอตัว และมีความทาทายมากข้ึน 
เน่ืองจากปจจัยจากสถานการณทางการเมือง ปจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชนแนวโนมการปรับขึ้นของตนทุน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย แนวโนมราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับขึ้น รวมทั้ง ปญหาอุปทานสวนเกิน (อุปทาน
คงเหลือ ณ ส้ินป 2556ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 143,543 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากป 2555: 
ขอมูลจากรายงานของ AREA) ดวยปจจัยทางการเมือง สงผลใหสถาบันการเงินเพ่ิมความระมัดระวังในการอนุมัติ
สินเช่ือใหแกผูประกอบการและผูบริโภค อยางไรก็ดี ทามกลางปจจัยความเส่ียงดังกลาว ยังมีปจจัยบวกที่ยังสงเสริม
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย อาทิเชน ทิศทางการดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายของคณะนโยบายการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่า เปนปจจัยหนุนสําคัญในการพัฒนาโครงการ และการ
ซื้อของผูบริโภค  
   บริษัทฯ แมยังคงถือวาเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอื่นๆที่อยูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมานานกวา และไดสรางชื่อเสียง ความไววางใจ พรอมกับมีฐานลูกคา
ที่มากกวา แตบริษัทฯกําลังพัฒนาและเติบโตขึ้นเปนลําดับ บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย จึงมีความ
พรอม ที่จะพัฒนาเพื่อเติบโตขึ้นเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนํา ที่มุงม่ันต้ังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา                      
ตามวิสัยทัศนของบริษัท 
 

 บริษัทฯ ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือใหสอดลองกับ นโยบายและกลยุทธขององคกร 
รวมถึงเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและแนวทางในการตัดสินใจดานธุรกิจ ขององคกรไวดังนี้   
 ดานการตลาด  

- นโยบายในการแบงกลุมลูกคาอยางชัดเจนสําหรับแตละโครงการเพื่อใหสอดคลองกับตราสินคา  
-   นโยบายเพิ่มสวนแบงการตลาดในทุกกลุม โดยไดนําเสนอโครงการในรูปแบบและระดับราคาที่แตกตาง 

กันเพื่อนําเสนอสินคาใหกับผูบริโภคในทุกกลุมแยกตามแบรนดของโครงการ 
-   นโยบายในการสรางแบรนดที่นาเชื่อถือ เพื่อใหเกิดการจดจําในตราสินคาในระยะยาว 
- นโยบายดานการบริการ โดยเนนการใหบริการแกลูกคาโดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก

รวมถึงการประสานงานภายในหนวยงานและภายนอกองคกรดวยความรวดเร็วเพื่อสรางความประทับใจและพึงพอใจ
แกลูกคา อันเปนการรักษาฐานลูกคาเกาและขยายตลาดไปยังกลุมลูกคาใหม 

 ดานการเงิน 
-   นโยบายไมเขาลงทุนในที่ดินเปลา เพื่อใหไมใหเกิดภาวะเงินทุนจม 
-   นโยบายในการบริหารการเงิน เพื่อใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่สนับสนุนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทใหดําเนินไปไดอยางราบร่ืน และมีฐานะการเงินที่ม่ันคง  
- นโยบายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในระบบบัญชีและการเงินเปนไปอยางถูกตอง  สมบูรณ  

และรวดเร็ว เพื่อใหสามารถนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผล  
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- นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน เพื่อใหการลงทุนและจัดหาแหลงเงินลงทุนตางๆเปนไปอยาง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

-  นโยบายในการคัดเลือกผูบริหารและพนักงานที่มีประสบการณ เพื่อใหม่ันใจวาผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทจะมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายทางธุรกิจขององคกรได 

-  นโยบายในการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของพนักงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

-   นโยบายในการจัดจางบริษัทภายนอกเพื่อบริหารงานในสวนที่บริษัทฯ ไมมีความชํานาญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาพรวมขององคกร และยังชวยลดตนทุนคงที่ในการวาจางพนักงานประจํารวมถึงการลดตนทุนดาน
การฝกอบรมไดอีกดวย 

-   นโยบายการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรเดิมใหสูงขึ้น โดยการจัดสงเขาอบรมอยางสม่ําเสมอ 
รวมถึงปลูกฝงวัฒนธรรม และสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานใหกับพนักงานเพื่อใหทราบถึงเปาหมายท่ีจะทํางานไปสู
เปาหมายเดียวกัน 

-   นโนบายการวางแผนดานอัตรากําลังคน (Manpower Planning) ใหเหมาะสมกับภารกิจท้ังในเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยคํานึงถึงกระบวนการทํางาน การลดงานที่ซ้ําซอน และการบริหารตนทุนดานบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาจัดทําแนวทางความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career Path) 

-   นโนบายการวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) เพื่อเตรียมบุคลากรระดับบริหารไว
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ดวยตระหนักดีวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคาย่ิงในการสรางความสําเร็จ บริษัทจึง
มุงเนนการพัฒนาฝกอบรมและออกแบบหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับขีดความสามารถเฉพาะบุคคลในเชิงรุกทุกมิติ 

- นโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อใหบรรลุภารกิจหลักของ
องคกร บริษัท ไดริเร่ิมวางแผนการพัฒนาระบบการวัดผลงาน และพิจารณาผลตอบแทนตามผลงานเปนหลัก ซึ่งรวมท้ัง
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีจะชวยช้ีวัด และประเมินผลโดยเนนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย และกําหนดเวลา ซึ่ง
จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 ดานกระบวนการทํางาน 
- นโยบายลดระยะเวลาในการขายใหตํ่าท่ีสุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทําไรของแตละโครงการ 

สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
-   นโยบายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
- นโยบายการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
- นโยบายการลดอุบัติเหตุระหวางการทํางาน 
- นโยบายการจัดเก็บวัสดุกอสรางที่มีประสิทธิภาพ 
- นโยบายการลดตนทุนในการซอมแซมงานและเก็บงานหลังกอสรางเสร็จแลว 
- นโยบายการลดตนทุนการผลิต และปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง 
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  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 นโยบายการบัญชีที่สําคัญของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 

1. การรับรูรายไดและตนทุน 
   ก)   รายได 

รายไดจากการขายที่ดิน บานพรอมที่ดิน และหองชุด รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เม่ือผูขายไดโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินใหแกผูซื้อแลว 

รายไดจากการรับเหมากอสรางรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทํา
เสร็จถือตามอัตราสวนที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียก
ชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดคาเชาพื้นที่และคาบริการท่ีเก่ียวของจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตลอดอายุสัญญา
เชา และหยุดรับรูรายไดคาเชาที่คางชําระเกิน 6 เดือนโดยจะถือเปนรายไดเม่ือไดรับชําระเงิน 

ข)    ตนทุน 
ตนทุนขายที่ดิน บานพรอมที่ดิน และหองชุด 
กรณีซื้อทรัพยสินมาพัฒนาตอ 

 ในการคํานวณหาตนทุนขายที่ดินและบานพรอมที่ดิน บริษัทฯ ไดทําการแบงสรรตนทุนการ
พัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑราคาประเมินของที่ดินที่ขาย 
     ในการคํานวณหาตนทุนหองชุดเพื่อขาย บริษัทฯ ไดทําการแบงสรรตนทุนที่จายซ้ือตามเกณฑ
ราคาประเมินของหองชุดที่ขาย 

 

กรณีพัฒนาโครงการเองตั้งแตเร่ิมแรก 

ในการคํานวณหาตนทุนขายท่ีดินและบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ใหกับ
ที่ดินและบานพรอมที่ดินท่ีขายไดตามเกณฑพื้นท่ีที่ขาย สวนหนวยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑพื้นท่ีที่ขายถวง
น้ําหนักดวยราคาที่ขายในแตละหนวย แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในสวนกําไรหรือขาดทุนตามรายไดจากการขายท่ีไดบันทึกไว 

ตนทุนการรับเหมากอสราง ตนทุนงานกอสรางบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จถือตามอัตราสวน  ที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ โดยจะบันทึกสํารองเผ่ือผลขาดทุน 
สําหรับโครงการกอสรางทั้งจํานวนเมื่อทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่
บันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ และตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็คในมือ และเงินฝากธนาคารประเภท          
ออมทรัพยและกระแสรายวัน 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว - หนวยลงทุน 
   หนวยลงทุน แสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพย เปนรายการ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯ  ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
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4. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้และประมาณขึ้นเปน

จํานวนเทากับจํานวนท่ีคาดวาจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได 

5.   สินคาคงเหลือ 
    ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดิน การพัฒนาที่ดิน ตนทุน
การกอสราง ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของโครงการ และคาใชจายที่เก่ียวของกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาหองชุดเพื่อขาย แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่ไดรับแลวแตราคาใด
จะตํ่ากวา 
 

6   ตนทุนการกูยืม 
   ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพย ที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและ
ตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนดังกลาว มีจํานวน 175.39 ลานบาท 
และ จํานวน 108.18 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ : จํานวน 171.99 ลานบาท และ 108.18 ลานบาท 
ตามลําดับ) 

  7   เงินลงทุนในบริษัทรวม 
    เงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 8   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
   เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน หักดวยคาเผ่ือการดอยคาของ
เงินลงทุน(ถามี) บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

9   เงินลงทุนระยะยาว 
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทฯจัดเปนหลักทรัพยเผ่ือ
ขาย แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยถือราคาเสนอซ้ือ ณ วันทําการวันสุดทายสําหรับปของตลาดหลักทรัพยฯ สวนตาง
ระหวางราคาตามบัญชีกับราคายุติธรรม แสดงไวเปน “กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย” ในสวนของผูถือหุน 

 10 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
    หองชุดใหเชาและสวนปรับปรุงหองชุด แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก         
การดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี) คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

 ป 
หองชุดใหเชา 40 
สวนปรับปรุงหองชุด 5 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชาแสดงในราคาทุน ซึ่งประกอบดวยตนทุนใน 
การไดมาซ่ึงที่ดิน การพัฒนาท่ีดิน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเองเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูใน
สภาพพรอมใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม 

 

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
    ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุน อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ 
ดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี) คาเส่ือมราคาของอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดังนี้ 

 ป 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3 - 5 
ยานพาหนะ 3 - 10 

 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน 
   สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง
เปนระยะเวลาดังนี้ 

 ป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5-10 
เคร่ืองหมายการคา 10 

 

 13 สัญญาเชาทางการเงิน 
    บริษัท ฯ และบริษัทยอยไดบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน  เปนสินทรัพยและหนี้สินดวย
จํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยที่เชา  ณ  วันเร่ิมตนของสัญญาเชา  หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ซึ่งใชดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลด  เพื่อคํานวณมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา  โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ  ตลอดอายุสัญญา
เชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาการเงินในแตละงวด 

 14 ตนทนุทางการเงินรอตัดบัญชี 
    ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี ประกอบดวย คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชีและคาใชจายใน
การออกหุนกูรอตัดบัญชีแสดงหักจากเงินกูยืมหรือหุนกูที่เก่ียวของ และถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 
(โดยประมาณ) ตามอายุของเงินกูยืมหรือตามอายุของหุนกู  คาตัดจําหนายตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี รวมอยูใน
ตนทุนทางการเงิน ในงบกําไรขาดทุน 

  15 การดอยคาของสินทรัพย 
    บริษัทฯ และบริษัทยอยจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย เม่ือมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมที่มีขอบงช้ีวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ หรือมูลคาจากการใช
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) ตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแต
ละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาโดยการลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และบันทึก
การปรับลดมูลคาในงบกําไรขาดทุน หรือปรับลดสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยในกรณีที่สินทรัพยเหลานั้น
เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมากอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งไดบันทึกไว
ในปกอน ๆ เม่ือมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวจะไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว
ในบัญชีรายไดอื่น หรือนําไปเพ่ิมสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแลวแตกรณี  ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เกิดจากการ
กลับรายการนี้จะตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชี (สุทธิจากคาเส่ือมราคาหรือรายจายตัดบัญชีที่เก่ียวของ) 

 

16. เครื่องมือทางการเงิน 
    เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร           
เงินลงทุน ลูกหนี้ และเจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 

 

17  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 
    ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจ และการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และ 
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยเหตุนี ้ผลที ่เกิดขึ ้นจริง จึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว 

 18 ผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

และผลประโยชนอื่นๆ  เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
    เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปน
คาใชจาย  ในสวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยท่ีประมาณการไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
   บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดขึ้น
ในงบกําไรขาดทุน ในงวดที่เกิดรายการ 

19.  คดีฟองรอง 
 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาวในงบการเงิน 

  20 ภาษีเงินได 
  ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภาษีเงินไดของ           
ปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนท่ีเก่ียวกับรายการที่เก่ียวของกับการรวมธุรกิจ 
หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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  ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันที่รายงาน  
  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่เก่ียวของน้ัน 

 
  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เม่ือมีการกลับ
รายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

   มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีนี้เนื่องจากเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการบันทึกภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 21 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
สวนยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินป จะแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซื้อ และขาย ณ วันนั้น ตามลําดับ กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ได
รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

 22 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดย  การหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญดวย
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลว 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท
ใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว (โดยไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญใหม เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 ซึ่งไดปรับปรุงจํานวน        
หุนสามัญโดยถือเสมือนวา การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของปแรกที่เสนอรายงาน) กับ
จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออก เพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนป เวนแตจะมีการออกหุนสามัญเทียบเทาในปนั้น จึงให
สมมติวาการแปลงหุนเกิดขึ้น ณ วันที่ออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญ 

 ความเห็นของผูสอบบัญชีที่สําคัญ 
   สําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการ
ดําเนินงานรวม และกระแส เงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 รายงานประจําป 2556 

   สําหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ผูสอบบัญชีมีความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการ

ดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

การเนนขอมูลและเหตุการณ 
โดยไมไดเปนการแสดงความเห็นตองบการเงินป 2555 อยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตเร่ืองดังตอไปนี้ 
1. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.3 วาบริษัทฯไดมีการปรับปรุงทุนของ

กิจการใหมในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อลางขาดทุนสะสมท่ียกมา ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
2. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 วา ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯได

ลงทุนในบริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด เปนจํานวนเงิน 99.99 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 99.99) มีผลทําใหบริษัท
ดังกลาวเปน บริษัทยอย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดรวมงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุน
ต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินรวมของบริษัท 

  ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 
    รายได 

 ในป 2556  บริษัทมีรายไดหลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 316.30 ลานบาท รายไดจาก
การใหเชาพื้นที่หองชุด จํานวน 22.02 ลานบาท  และ เปนรายไดอื่นอีก จํานวน 2.82  ลานบาท  รวมรายไดทั้งป 2556 
จํานวน 341.15  ลานบาท  ในขณะท่ีป 2555 บริษัทมีรายไดทั้งหมดเทากับ 543.08  ลานบาท ประกอบดวยรายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพยจํานวน494.34 ลานบาท  รายไดจากคาเชา จํานวน 10.29 ลานบาท รายไดจากการกอสราง
จํานวน 1.39 ลานบาท กําไรจากการขายหองชุดเพื่อเชาจํานวน 32.32 ลานบาท และ รายไดอื่น จํานวน 4.71  ลานบาท 

 ซึ่งเม่ือพิจารณารายไดรวมในป 2556 ลดลงจากป 2555 โดยลดลงเทากับ 201.93  ลานบาท เน่ืองจาก            
ในป2556 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวอยางชัดเจน ทําใหหนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทําใหอํานาจ
การจับจายของประชาชนลดลง แมวาความตองการที่อยูอาศัยจะยังมีอยู แตภาระคาใชจายที่คอนขางตึงตัว ทําให
ผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปกอน 
 

 ตนทุนและคาใชจาย 
  สําหรับในป 2556 บริษัทมีตนทุนและคาใชจายทั้งหมดเทากับ 391.45 ลานบาท โดยลดลงจากป 2555  

เนื่องจากบริษัทฯมียอดรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง ซึ่งเปนตนทุนของสินคาที่ขาย จํานวน  200.18 ลานบาท  
และมีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 178.48  ลานบาท ตนทุนทางการเงิน จํานวน 12.78  ลานบาท สําหรับ
อัตราสวนกําไรขั้นตนสําหรับป 2556 มีอัตรารอยละ 40.83 ในขณะท่ีอัตรากําไรขั้นตนในป2555 มีอัตรารอยละ 42.50      
จะเห็นวาอัตราสวนกําไรขั้นตนสําหรับป2556 เม่ือเทียบกับปกอนจะสูงลดลงเล็กนอยคิดเปนรอยละ 1.91   
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  (หนวย : พันบาท) 

รายละเอียดตนทุนและคาใชจาย 2556 2555 2554 
ตนทุนขาย 200.19 286,028 555,816 
เงินเดือนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 43,430.72 47,654 43,756 
คาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม 3,868 4,422 3,296 
คาที่ปรึกษาและคาวิชาชีพ 19,347.79 6,537 12,517 
คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 16,443.96 13,098 12,145 
คาธรรมเนียมธนาคาร 2,656.21 1,661 1,328 
คาใชจายชดเชยสําหรับการเลิกจางพนักงาน - - - 
คาไฟฟาและนํ้าประปา 7,208.27 8,132 8,619 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 9,992.77 19,116 25,309 
อื่นๆ 153,564.97 55,918 49,656 

รวม 256,712.88 442,566 712,442 
 
 

  ดอกเบ้ียจาย 
  ในป 2554 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน 7.20 ลานบาท เปนดอกเบี้ยจายจํานวน 0.42 ลานบาท เกิดจาก
การที่บริษัททําสัญญาเชาซ้ือรถยนตเพื่อนํามาใชในการประกอบกิจการ  ดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินกูยืม จํานวน 3.26    
ลานบาท และตนทุนทางการเงินตัดบัญชีจํานวน 3.52 ลานบาท 
 ในป 2555 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน 7.10 ลานบาท เปนดอกเบี้ยจายจํานวน 0.21 ลานบาท เกิดจาก
การที่บริษัททําสัญญาเชาซ้ือรถยนตเพื่อนํามาใชในการประกอบกิจการ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม จํานวน 2.01     
ลานบาท และตนทุนทางการเงินตัดบัญชีจํานวน 4.88 ลานบาท 

  ในป 2556 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน 12.78 ลานบาท เปนดอกเบ้ียจายจํานวน 6.13 ลานบาท            
เกิดจากการท่ีบริษัททําสัญญาเชาซ้ือรถยนตเพื่อนํามาใชในการประกอบกิจการ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม จํานวน 0.42     
ลานบาท และตนทุนทางการเงินตัดบัญชีจํานวน 6.23 ลานบาท                     

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
  ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 788.36 ลานบาท ตนทุนขาย  จํานวน 555.82 ลานบาท คาใชจายรวม 

จํานวน 149.42 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน จํานวน 7.20 ลานบาท  กําไรสุทธิกอนภาษี 75.92 ลานบาท และภาษี
เงินไดนิติบุคคล จํานวน 19.56 ลานบาท  จึงทําใหบริษัทมีกําไรหลังภาษี จํานวน 56.36 ลานบาท  

 ในป 2555 บริษัทมีรายไดรวม 543.08 ลานบาท ตนทุนขาย  จํานวน 286.01  ลานบาท คาใชจายรวม 
จํานวน149.44  ลานบาท และตนทุนทางการเงิน จํานวน 7.09 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทฯ
รวม 0.37 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิกอนภาษี 100.89 ลานบาท และภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 23.85 ลานบาท    
จึงทําใหบริษัทมีกําไรหลังภาษี จํานวน77.03  ลานบาท 
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 ในป 2556 บริษัทมีรายไดรวม 341.15 ลานบาท ตนทุนขาย  จํานวน 200.18  ลานบาท คาใชจายรวม 
จํานวน 178.48 ลานบาท และตนทุนทางการเงิน จํานวน 12.78 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทฯ
รวม 0.11 ลานบาท ทําใหมีขาดทุนสุทธิกอนภาษี 49.84 ลานบาท  

   ฐานะการเงิน 
   1)    สินทรัพย:  สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนท้ังส้ิน 6,321.00 ลาน

บาท โดยสินทรัพยสวนใหญเปนสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 5,262.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.24 ของสินทรัพยรวม 
ประกอบดวยรายการเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 7.43  ลานบาท  สินคาคงเหลือจํานวน 5,109.39 ลาน
บาท  ลูกหนี้การคา 8.49 ลานบาท ลูกหนี้อื่น 17.90 ลาน เงินมัดจําเพื่อซ้ือที่ดิน 112.29 ลาน และสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น 6.75  ลานบาท   และมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 1,058.72 คิดเปนรอยละ 16.74 ของสินทรัพยรวม 

  2)   หนี้สิน:  หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 บริษัท มีจํานวนทั้งส้ิน 3,594.17 ลานบาท           
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 1,195.80  ลานบาท โดยเปนเงินกูยืมธนาคาร จํานวน 1,570.18  ลานบาท   เงินกูระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน 175 ลานบาท เงินกูระยะส้ันตามต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 144.30 ลานบาท เปนเงินรับลวงหนา
จากลูกคา จํานวน 172.94 ลานบาท เจาหน้ีสัญญาเชาซ้ือ จํานวน 1.90 ลานบาท เจาหน้ีการคา จํานวน 247.25 ลาน
บาท และคาใชจายคางจายอื่น จํานวน 20.85 ลานบาท  

 3)   โครงสรางเงินทุน:  ในสวนโครงสรางเงินทุนของบริษัทในป 2556 บริษัทฯมีหนี้สินในอัตรารอย
ละ56.85 และสวนของผูถือหุนในอัตรารอยละ 43.15 สะทอนใหเห็นถึงความม่ันคงของฐานะการเงินของบริษัทฯ              
ที่โครงสรางเงินทุนมาจากสวนของผูถือหุนในอัตราที่ใกลเคียงกับสวนท่ีมาจากสวนของหนี้สิน โดยในป2556มีอัตรา
หน้ีสินรวมตอทุน  เปน 1.35 เทาและสูงขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพียง 1.03 เทา เน่ืองจากบริษัทฯมี
การลงทุนพัฒนาโครงการใหมเพิ่มเติมในป 2556 จํานวน 2 โครงการ  จึงทําใหมีการกูยืมเพิ่มขึ้น 
 

 ผลประกอบการงบการเงินรวม 

  2556 2555 2554 

  คาใชจายในการขายและบริหาร / รายไดรวม (%) 52.31% 8.69% 6.22% 
  ดอกเบ้ียจาย / รายไดรวม (%) 3.74% 1.40% 0.92% 
  กําไรสุทธิ / รายไดรวม (%) (15.15%) 14.18% 7.15% 
  อัตราสวนหนี้สิน / ทุน ( เทา ) 1.35         1.03         0.86  
  อัตราผลตอบแทน / สินทรัพยรวม (%) (0.83%) 1.78% 2.01% 
  อัตราผลตอบแทน / ทุน (%) (1.97%) 3.31% 3.35% 

 

    4)    สวนของผูถือหุน 
  สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวน 2,623.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 295.32            

ลานบาท จากปที่แลว เกิดจากการเพิ่มทุน  350   ลานบาท และขาดทุนสะสม 54.61  ลานบาท และองคประกอบอื่น
ของผูถือหุนลดลง 0.07  ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุนประกอบดวย ทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน  2,623.56          
ลานบาท  และ ขาดทุนสะสม จํานวน 0.08 ลานบาท 
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 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 2,328.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 647.06            
ลานบาท จากปที่แลว เกิดจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 2,589.42 ลานบาทเพิ่มทุน  680.43             
ลานบาท และกําไรสุทธิ 77.03 ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุนประกอบดวย ทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน  2,273.57 
ลานบาท  กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
จํานวน 0.46 ลานบาทและ กําไรสะสม จํานวน 54.09 ลานบาท 

  สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 1,681.07ลานบาท ประกอบดวย            
ทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน  3,792.99 ลานบาท  สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ จํานวน 2,419.25 ลานบาท กําไรที่
ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยเผ่ือขาย จํานวน 0.47 ลาน
บาทและ ขาดทุนสะสม จํานวน 193.11 ลานบาท  

 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย  
    บริษัทฯมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้และประมาณ
ขึ้นเปนจํานวนเทากับจํานวนที่คาดวาจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได 
 

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  ประกอบดวย 

ลูกหนี้อื่น 
เงินทดรองจาย 

 
1,353,974.13 994,620.04 1,300,837.13  994,620.04 

คาใชจายจายลวงหนา  7,914,626.26 1,718,225.13 6,417,135.34  1,718,225.13 

เงินเบิกลวงหนาผูรับเหมา  5,594,062.32 6,692,197.50 5,594,062.32  6,692,197.50 

รายไดคางรับ  481,528.00 1,245,176.05         481,528.00  1,245,176.05 

อื่นๆ  2,559,270.68 3,844,066.73 1,324,650.06  3,844,066.73 
รวม 17,903,461.39 14,494,285.45 15,118,212.85  14,494,285.45 

   

   
 
 
 
 
 

 (หนวย:บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การคา 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 60,000.13 

 
162,397.61 60,000.13  162,397.61 

เกินกําหนดชําระ       

นอยกวา 3 เดือน 120,000.26  160,955.26 120,000.26  160,955.26 

มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 998,139.91  998,139.91 998,139.91  998,139.91 
รวม 1,178,140.30 1,321,492.78 1,178,140.30  1,321,492.78 
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    การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา-กิจการอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ         
มีลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้   

 (หนวย:บาท)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555  2556 2555 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,561,380.16 2,364,303.87 5,561,380.16  2,364,303.87
เกินกําหนดชําระ      

นอยกวา 3 เดือน 1,360,126.33  -  1,360,126.33  - 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 235,444.40  372,613.51  235,444.40  372,613.51
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 86,499.02  -  86,499.02  - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 35,970,812.68 35,826,668.95 35,970,812.68  35,826,668.95

รวม 43,214,262.59 38,563,586.33 43,214,262.59  38,563,586.33
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (35,892,122.45) (35,856,468.23) (35,892,122.45) (35,856,468.23)

ลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น - สุทธิ 7,322,140.14 2,707,118.10 7,322,140.14  2,707,118.10

  
  สินคาคงเหลือ และการดอยคา 
   บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลืออยูที่ 0.04 เทา ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีคอนขางตํ่า เนื่องดวย
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ สวนใหญยังอยูระหวางขั้นตอนของการกอสรางจึงทําใหอัตราการหมุนเวียนของสินคายังไม
อยูในเกณฑที่ไมดีนัก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเรงการกอสรางและพัฒนาทรัพยสินดังกลาวใหมีสภาพพรอม
ขายโดยเร็วเพื่อใหการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ ดีขึ้น  
  สําหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรอยูที่ 0.29 เทา ซึ่งเปนอัตราสวนทีคอนขางตํ่า เน่ืองจาก
สินทรัพยถาวรสวนใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวยังอยูใน
ระหวางการลงทุนกอสรางและพัฒนาโครงการเพื่อขายในอนาคต จึงยังไมมีรายไดแตอยางใดในป2556 
 

 การลงทุน:  บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาลงทุนในท่ิดินเปลา เพื่อไมใหเกิดตนทุนจม โดยบริษัทฯ จะ
ดําเนินการเขาซ้ือที่ดินท่ีมีศักยภาพและดําเนินการกอสรางและพัฒนาโครงการเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคทันที เพื่อ
เปนการลดตนทุนคาเสียโอกาสและลดตนทุนในการถือครองไดอีกดวย  

   สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
  ในป 2556 บริษัท มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.32 เทา ซึ่งสะทอนถึงโครงสรางเงินทุนของบริษัทวา

ยังคงอยูในระดับที่ดี เน่ืองจากเงินทุนที่ใชในการลงทุนและบริหารจัดการภายในองคกรมาจากสวนของผูถือหุนและการกอ
หนี้ขององคกรยังอยูในระดับที่เหมาะสม  และอัตราสวนดังกลาวยังสามารถเปนตัวชี้วัดความแข็งแกรงทางการเงินของ
องคกร ซึ่งมีผลตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกรในระยะยาว บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะกอหนี้เกินความจําเปนซึ่ง
จะทําใหเกิดความเส่ียงทางการเงินขององคกรและเพื่อปองกันวิกฤตท่ีจะเกิดขึ้นกับกลุมบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยทํา
ใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดี อันนําไปสูการเพ่ิมมูลคาของกิจการและการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บริษัทฯ จึงไดมีการ
กําหนดโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ในอัตราไมเกิน 2 เทา ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือทางการเงินของผูบริหาร เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย  
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  ความเพียงพอของสภาพคลอง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองที่ 2.20 เทา 
สะทอนใหเห็นวาบริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันคอนขางดี   อีกทั้งที่ผานมาบริษัทฯก็สามารถชําระหนี้
เงินกูยืมที่สําคัญของบริษัทฯไดตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน 
 

  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 
 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท  อาจมีผลมาจาก การปรับตัวขึ้นของราคาวัสดุ
กอสราง ปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการปรับตัวของราคาที่ดินในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ในการซ้ือ Land Bank  มาเก็บไวเพื่อพัฒนาในอนาคต เพราะจะทําใหบริษัทฯ มีภาระดานดอกเบี้ยและตนทุนการถือ
ครองอีกดวย  ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยหากมีมาตรการที่เขมงวดขึ้น 
ก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทอีกเชนกัน 
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 รายงานประจําป 2556 

 
 
 

  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุน และ คณะกรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) จํากัด และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม งบกําไรขาดทุนรวม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 
ดวยเชนกัน 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
  ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ี โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด  
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจา
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  
 

  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน และการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด          
ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนอ   
งบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย
ผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 

  ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงิน
สดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)  โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
 

(นางณัฐสรัคร  สโรชนันทจีน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                                                                                                                          
ทะเบียนเลขท่ี  4563       

 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 
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 รายงานประจําป 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

สินทรพัย

สนิทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 7,439,083.96            45,154,778.92          -                            

ลกูหน้ีการคา

- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 และ 30 1,178,140.30            1,321,492.78            -                            

- กิจการอื่น - สทุธิ 6 7,322,140.14            2,707,118.10            -                            

ลกูหน้ีอื่น 7 และ 30 17,903,461.39          14,494,285.45          -                            

สนิคาคงเหลอื - สทุธิ 8, 19 และ 30 5,109,393,015.88     3,792,888,237.19     -                            

สนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

- เงินมัดจําเพ่ือซื้อที่ดิน 30, 32.2 และ 32.4 112,297,144.00        230,000,000.00        -                            

สนิทรัพยหมุนเ- อื่น ๆ 6,752,612.40            900,278.78               -                            

รวมสินทรพัยหมุนเวียน 5,262,285,598.07    4,087,466,191.22    -                       

สนิทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9 และ 30 157,625,087.24        157,176,990.49        -                            

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 1,140,000.00            1,214,719.03            -                            

อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สทุธิ 12 และ 19 585,995,896.04        457,642,919.73        -                            

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สทุธิ 13,19 และ 30 299,393,732.51        17,693,801.90          -                            

สนิทรัพยไมมีตัวตน-สทุธิ 14 2,114,838.48            898,605.34               -                            

สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี - สทุธิ 3 และ 28 619,087.11               459,794.18               -                            

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

- ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 3,527,046.45            3,072.19                   -                            

- อื่น ๆ 30 8,306,573.16            4,406,630.53            -                            

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 1,058,722,260.99    639,496,533.39      -                            

รวมสินทรพัย 6,321,007,859.06    4,726,962,724.61    -                       

งบการเงินรวม

(หนวย:บาท)
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสนิหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 15 184,489,477.67        175,000,000.00        -                            

เจาหน้ีการคา

- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 30 และ 32.1 135,151,483.66        134,698,402.33        -                            

- กิจการอื่น 186,284,196.24        112,397,633.92        -                            

เจาหน้ีอื่น 16 และ 30 283,618,941.24        194,402,817.93        -                            

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 1,983,401.34            1,192,711.11            -                            

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 19 1,151,188,455.59     791,450,430.46        -                            

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 17 และ 30 136,299,207.44        144,308,580.81        -                            

ภาษีเงินไดคางจาย 1,851,839.87            13,726,121.30          -                            

หน้ีสนิหมุนเวียนอ่ืน

- เงินประกันผลงานกอสราง 30 91,702,872.49          38,590,014.53          -                            

- อื่นๆ 21,120,569.13          12,824,839.85          -                            

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,193,690,444.67    1,618,591,552.24    -                       

หน้ีสนิไมหมุนเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน - สทุธิ 18 และ 30 3,314,061.46            710,249.46               -                            

เงินกูยืมระยะยาว - สทุธิ 19 1,396,354,001.92     778,735,227.99        -                            

ภาระผกูพันผลประโยชนของพนักงาน 20 และ 30 820,795.00               337,031.00               -                            

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,400,488,858.38    779,782,508.45      -                       

          รวมหนี้สิน 3,594,179,303.05    2,398,374,060.69    -                       

..../2

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม
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 รายงานประจําป 2556 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน -  มูลคาหุนละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 3,968,280,852  หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ

หุนสามัญ 2,473,567,377 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 21 3,968,280,852.00     2,473,567,377.00     -                            

ทุนท่ีออกจําหนายและชาํระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 2,623,567,377 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ

หุนสามัญ 2,273,567,377 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 21 2,623,567,377.00     2,273,567,377.00     -                            

สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ 21 -                            -                            -                            

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 2,685,000.00            2,685,000.00            -                            

ยังไมไดจัดสรร (ภายหลังจากการปรับปรุงทุน

ของกิจการใหมในเดือน สิงหาคม 2555) 3 และ 21 2,112,423.46            51,960,286.92          -                            

11 312,000.00               366,000.00               -                            

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,628,676,800.46     2,328,578,663.92     -                            

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 98,151,755.55          10,000.00                 -                            

รวมสวนของผูถือหุน 2,726,828,556.01    2,328,588,663.92    -                       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,321,007,859.06    4,726,962,724.61    -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

(หนวย:บาท)
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรพัย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 7,042,841.73            45,133,778.85          252,761,883.37        

ลูกหน้ีการคา

- กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 และ 30 1,178,140.30            1,321,492.78            1,243,899.85            

- กิจการอื่น - สุทธิ 6 7,322,140.14            2,707,118.10            33,278,810.45          

ลูกหน้ีอ่ืน 7 และ 30 15,118,212.85          14,494,285.45          12,267,460.93          

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8, 19 และ 30 4,931,439,893.82     3,792,888,237.19     2,359,668,328.30     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

- เงินมัดจําเพ่ือซื้อท่ีดิน 30, 32.2 และ 32.4 30,000,000.00          230,000,000.00        15,000,000.00          

สินทรัพยหมุนเ - อ่ืน ๆ 30 2,557,525.92            900,278.78               360,000.00               

รวมสินทรพัยหมุนเวียน 4,994,658,754.76    4,087,445,191.15    2,674,580,382.90    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9 และ 30 156,800,000.00        156,800,000.00        -                            

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 และ 30 399,988,000.00        99,990,000.00          -                            

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 1,140,000.00            1,214,719.03            1,200,312.14            

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 12 และ 19 585,995,896.04        457,642,919.73        419,855,870.65        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 13,19 และ 30 13,493,392.38          17,693,801.90          16,208,244.17          

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 14 2,114,838.48            898,605.34               1,019,193.94            

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 3 และ 28 502,240.11               459,794.18               510,636.26               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

- ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3,527,046.45            3,072.19                   6,708,247.66            

- อ่ืน ๆ 30 8,294,573.16            4,406,630.53            3,115,857.44            

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 1,171,855,986.62    739,109,542.90      448,618,362.26      

รวมสินทรพัย 6,166,514,741.38    4,826,554,734.05    3,123,198,745.16    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย:บาท)
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 รายงานประจําป 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน -  มูลคาหุนละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ 3,968,280,852 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ

หุนสามัญ 2,473,567,377  หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ

หุนสามัญ 6,500,000,000 หุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 21 3,968,280,852.00    2,473,567,377.00    6,500,000,000.00    

ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

หุนสามัญ 2,623,567,377 หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ

หุนสามัญ 2,273,567,377  หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ

หุนสามัญ 4,292,989,789 หุน ณ วันท่ี 1  มกราคม 2555 21 2,623,567,377.00    2,273,567,377.00    4,292,989,789.00    

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ 21 -                           -                           (2,419,250,855.15)   

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 2,685,000.00           2,685,000.00           -                           

ยังไมไดจัดสรร (ภายหลังจากการปรับปรุงทุน

ของกิจการใหม ในเดือน สิงหาคม 2555) 3 และ 21 (3,074,868.62)          51,547,045.84         (192,511,341.42)      

11 312,000.00              366,000.00              354,000.00              

          รวมสวนของผูถือหุน 2,623,489,508.38   2,328,165,422.84   1,681,581,592.43   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,166,514,741.38   4,826,554,734.05   3,123,198,745.16   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

(หนวย:บาท)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนต่ํากวา สวนเกินทุน จัดสรรแลว - ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัด รวมสวนของผูถือหุน สวนไดเสียท่ีไมมี รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จากการลดทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร มูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1  มกราคม 2556 - ตามท่ีรายงานไวเดิม          2,273,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                 51,408,992.74              457,500.00                                  2,328,118,869.74                      10,000.00        2,328,128,869.74

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

            เกี่ยวกับภาษีเงินได 3 -                                   -                                  -                                  -                                   551,294.18                   (91,500.00)                                              459,794.18                                     -                     459,794.18

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 - ท่ีปรับปรุงแลว          2,273,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                 51,960,286.92              366,000.00                                  2,328,578,663.92                      10,000.00        2,328,588,663.92

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

            เพิ่มทุนหุนสามัญ 21              350,000,000.00 -                                  -                                  -                                   -                                  -                                                    350,000,000.00                                     -             350,000,000.00

            ลงทุนในบริษัทยอย 10 -                                   -                                  -                                  -                                   -                                  -                                          -                                          100,002,000.00           100,002,000.00

            กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                   -                                  -                                  -                                   (49,847,863.46)            (54,000.00)                            (49,901,863.46)           (1,860,244.45)             (51,762,107.91)           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556          2,623,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                 2,112,423.46                                            312,000.00        2,628,676,800.46              98,151,755.55        2,726,828,556.01

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1  มกราคม 2555 - ตามท่ีรายงานเดิม          4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)      -                                  -                                   (193,110,477.68)          442,500.00                           1,681,070,956.17                           10,000.00 1,681,080,956.17      

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

            เกี่ยวกับภาษีเงินได 3 -                                   -                                  -                                  -                                   599,136.26                   (88,500.00)                            510,636.26                  -                                510,636.26                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1  มกราคม 2555 - ท่ีปรับปรุงแลว          4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)      -                                  -                                   (192,511,341.42)          354,000.00                           1,681,581,592.43                           10,000.00        1,681,591,592.43

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

            ลดทุนหุนสามัญ (2,589,422,412.00)       -                                  2,589,422,412.00        -                                   -                                  -                                          -                                                                    -   -                                

            โอนสวนเกินทุนจากการลดจํานวนหุนไปลาง

                สวนต่ํากวามูลคาหุนและผลขาดทุนสะสมของบริษัท -                                   2,419,250,855.15        (2,589,422,412.00)      -                                   170,171,556.85           -                                          -                                                                    -   -                                

            เพิ่มทุนหุนสามัญ 570,000,000.00            -                                  -                                  -                                   -                                  -                                          570,000,000.00                                              -   570,000,000.00          

            กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                   -                                  -                                  -                                                 76,985,071.49 12,000.00                              76,997,071.49                                                -   76,997,071.49            

            สํารองตามกฎหมาย -                                   -                                  -                                  2,685,000.00                 (2,685,000.00) -                                          -                                                                    -   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555       2,273,567,377.00 -                         -                                     2,685,000.00           51,960,286.92                     366,000.00     2,328,578,663.92                10,000.00     2,328,588,663.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไร (ขาดทุน) สะสม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  
(งบการเงินรวม) 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
(งบการเงินเฉพาะ) 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 

องคประกอบอ่ืน

ของสวนของผูถือหุน

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืน

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนต่ํากวา สวนเกินทุนจาก จัดสรรแลว - ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัด

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ การลดจํานวนหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร มูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย รวมสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1  มกราคม 2556 - ตามท่ีรายงานไวเดิม                2,273,567,377.00 -                                -                                2,685,000.00                    50,995,751.66                  457,500.00                                   2,327,705,628.66

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

            เก่ียวกับภาษีเงินได 3 -                                      -                                -                                -                                    551,294.18                       (91,500.00)                            459,794.18                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ที่ปรบัปรุงแลว                2,273,567,377.00 -                                -                                2,685,000.00                    51,547,045.84                  366,000.00                                   2,328,165,422.84

การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรบัป

            เพ่ิมทุนหุนสามัญ 21                   350,000,000.00 -                                -                                -                                    -                                    -                                                   350,000,000.00

            กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบัป -                                      -                                -                                -                                    (54,621,914.46) (54,000.00)                            (54,675,914.46)           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556                2,623,567,377.00 -                                -                                2,685,000.00                    (3,074,868.62)                                               312,000.00         2,623,489,508.38

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1  มกราคม 2555 - ตามท่ีรายงานเดิม                4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)       -                                -                                    (193,110,477.68)               442,500.00                                   1,681,070,956.17

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

            เก่ียวกับภาษีเงินได 3 -                                      -                                -                                -                                    599,136.26                       (88,500.00)                            510,636.26                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1  มกราคม 2555 - ที่ปรบัปรงุแลว                4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)       -                                -                                    (192,511,341.42)               354,000.00                                   1,681,581,592.43

การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรบัป

            ลดทุนหุนสามัญ (2,589,422,412.00)             -                                2,589,422,412.00         -                                    -                                    -                                        -                               

            โอนสวนเกินทุนจากการลดจํานวนหุนไปลาง

                สวนต่ํากวามูลคาหุนและผลขาดทุนสะสมของบรษิัท -                                      2,419,250,855.15         (2,589,422,412.00)       -                                    170,171,556.85                -                                        -                               

            เพ่ิมทุนหุนสามัญ 570,000,000.00                  -                                -                                -                                    -                                    -                                                   570,000,000.00

            กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสําหรบัป -                                      -                                -                                -                                                       76,571,830.41 12,000.00                                          76,583,830.41

            สํารองตามกฎหมาย -                                      -                                -                                2,685,000.00                    (2,685,000.00) -                                        -                               
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555             2,273,567,377.00 -                          -                                           2,685,000.00                51,547,045.84                       366,000.00       2,328,165,422.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
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 รายงานประจําป 2556 

งบกําไรขาดทุน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายท่ีดินและบานพรอมท่ีดิน 30.1 316,307,412.00   494,341,400.00   300,707,412.00   494,341,400.00   

รายไดจากการกอสราง -                        1,399,364.48        -                        1,399,364.48        

รายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีในหองชุด

และคาบริการท่ีเก่ียวของ 30.1 22,024,939.90     10,293,631.83     22,024,939.90     10,293,631.83     

รายไดอ่ืน

- กําไรจากการขายหองชุดใหเชา -                        32,329,872.80     -                        32,329,872.80     

- อ่ืนๆ 30.1 2,825,258.63        4,717,346.35        2,618,493.26        4,717,346.28        

รวมรายได 341,157,610.53   543,081,615.46   325,350,845.16   543,081,615.39   

คาใชจาย

ตนทุนขายท่ีดินและบานพรอมท่ีดิน 186,975,868.18   275,454,286.69   184,150,467.69   275,454,286.69   

ตนทุนกอสราง -                        1,399,364.48        -                        1,399,364.48        

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 13,211,210.91     14,107,662.21     13,211,210.91     14,107,662.21     

คาใชจายในการขาย 36,933,667.73     43,992,105.60     35,738,717.73     43,992,105.60     

คาใชจายในการบริหาร 30.2 141,550,943.94   100,516,696.95   127,902,166.81   100,186,831.95   

ตนทุนทางการเงิน 12,780,077.36     7,096,060.62        18,999,142.41     7,473,004.24        

รวมคาใชจาย 26 391,451,768.12   442,566,176.55   380,001,705.55   442,613,255.17   

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 9 448,096.75           376,990.49           -                        -                        

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (49,846,060.84)    100,892,429.40   (54,650,860.39)    100,468,360.22   

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 3 และ 28 1,862,047.07        23,907,357.91     (28,945.93)           23,896,529.81     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (51,708,107.91)    76,985,071.49     (54,621,914.46)    76,571,830.41     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (49,847,863.46)    76,985,071.49     (54,621,914.46)    76,571,830.41     

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,860,244.45)      -                        -                        -                        

(51,708,107.91)    76,985,071.49     (54,621,914.46)    76,571,830.41     

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 2.22 และ 29 (0.0208)                0.0437                  (0.0228)                0.0435                  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 2.22 และ 29 (0.0186)                0.0437                  (0.0204)                0.0435                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (51,708,107.91)    76,985,071.49     (54,621,914.46)    76,571,830.41     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (67,500.00)           15,000.00             (67,500.00)           15,000.00             

ภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับองคประกอบอ่ืน - ของสวนของผูถือหุน 3 13,500.00             (3,000.00)             13,500.00             (3,000.00)             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - สุทธิจากภาษี (54,000.00)           12,000.00             (54,000.00)           12,000.00             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (51,762,107.91)    76,997,071.49     (54,567,914.46)    76,583,830.41     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (49,901,863.46)    76,997,071.49     (54,567,914.46)    76,583,830.41     

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,860,244.45)      -                        -                        -                        

(51,762,107.91)    76,997,071.49     (54,567,914.46)    76,583,830.41     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 รายงานประจําป 2556 

งบกระแสเงินสด 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (51,708,107.91)                  76,985,071.49 (54,621,914.46)                  76,571,830.41

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี           14,025,212.69           13,134,320.79           13,216,518.33           13,134,320.79

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ) 35,654.22                (365,234.98)             35,654.22                (365,234.98)             

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน                483,764.00                232,973.00                466,619.00                232,973.00

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                               (153,708.00)             -                           (153,708.00)             

ขาดทุน(กําไร)จากการขายหองชุดใหเชา -                               (32,329,872.80)        -                           (32,329,872.80)        

ดอกเบ้ียรับ (64,545.41)               (198,567.48)             (64,545.41)               (198,567.48)             

สวนแบงขาดทุน(กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (448,096.75)             (376,990.49)             -                           -                           

ตนทุนทางการเงิน           12,675,653.36             2,592,296.51           18,999,142.41             2,592,296.51

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน             2,007,840.01           23,859,515.83 -                                         23,848,687.73

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (145,792.94)                              47,842.08 (28,945.93)                                47,842.08

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน ลดลง (เพ่ิมขึ้น) 143,352.48              (77,592.93)               143,352.48              (77,592.93)               

ลูกหนี้การคา - กิจการอืน่ ลดลง (เพ่ิมขึ้น) (4,650,676.26)          30,936,927.33         (4,650,676.26)                    30,936,927.33

ลูกหนี้อืน่ ลดลง (เพิ่มข้ึน) (2,854,687.74)          (2,786,944.44)          (1,698,409.86)          (2,232,456.24)          

(1,283,898,082.32)   (1,533,368,203.02)   (1,202,010,863.52)   (1,533,368,203.02)   

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ - เงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน  ลดลง (เพิ่มขึ้น) 35,405,712.00         (215,000,000.00)      (29,799,264.00)        (215,000,000.00)      

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ - อืน่ๆ  ลดลง (เพ่ิมขึ้น) (5,852,333.62)          (540,278.78)             (2,982,485.14)          (540,278.78)             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ - ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                               6,705,175.47                                         -               6,705,175.47

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ - อืน่ ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น) (3,899,942.63)          (1,290,773.09)          (3,887,942.63)          (1,290,773.09)          

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (7,805,877.67)          132,136,358.29       (7,805,877.67)          132,136,358.29       

เจาหนี้การคา - กิจการอืน่ เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 73,886,562.32         94,848,085.14         40,953,336.07                   94,243,596.94

เจาหนี้อืน่ เพิ่มข้ึน (ลดลง)           88,661,635.11         106,538,104.07 81,337,397.95                 106,538,104.07

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ - เงินประกันผลงานกอสราง เพิ่มขึ้น (ลดลง) 53,112,857.96         24,468,450.54         52,022,680.90         24,468,450.54         

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ - อืน่ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)             8,295,729.28             2,992,762.09             6,629,087.93             2,992,762.09

รับดอกเบี้ย 64,545.41                198,567.48              64,545.41                198,567.48              

จายภาษีเงินได (17,328,095.69)        (20,864,813.63)        (17,252,767.46)        (20,864,813.63)        

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน (1,089,857,720.10)   (1,291,676,529.53)   (1,110,935,357.64)   (1,291,773,608.22)   

…/2

สินคาคงเหลือ ลดลง (เพ่ิมขึ้น)

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 
 

2556 2555 2556 2555

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบรษิัทรวม ลดลง (เพิ่มข้ึน) -                          (156,800,000.00)    -                          (156,800,000.00)    

เงินลงทุนในบรษิัทยอย ลดลง (เพิ่มขึ้น) -                          -                          (70,198,736.00)      (99,990,000.00)      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ลดลง (เพิ่มขึ้น) (70,780.97)              593.11                    20,719.03               593.11                    

เงินสดรบัจากการจําหนายหองชุดใหเชา -                          84,233,160.00        -                          84,233,160.00        

เงินสดจายในการซื้ออสงัหารมิทรพัยเพ่ือการลงทุน (136,877,921.74)    -                          (123,948,112.98)    -                          

เงินสดจายในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (223,436,162.38)    (4,041,332.07)        (42,675,794.84)      (4,041,332.07)        

เงินสดจายในการซื้อสนิทรพัยไมมีตัวตน (1,405,862.00)        -                          (1,405,862.00)        -                          

เงินสดสทุธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (361,790,727.09)    (76,607,578.96)      (238,207,786.79)    (176,597,578.96)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เพิ่มข้ึน (ลดลง)           9,489,477.67       175,000,000.00           9,489,477.67       175,000,000.00

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เพิ่มข้ึน (ลดลง) (12,572,000.00)      72,805,498.62        106,306,340.97      172,881,577.24      

จายชําระเจาหน้ีตามสญัญาเชาการเงิน (2,640,606.00)        (3,116,854.00)        (2,232,789.00)        (3,116,854.00)        

เงินกูยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง) 975,325,086.95      357,912,593.73      854,685,086.95      357,912,593.73      

เงินสดรบัจากการเพิ่มทุน 350,000,000.00      570,010,000.00      350,000,000.00      570,000,000.00      

เงินสดรบัจากการเรยีกชําระคาหุนของบรษิัทยอย 100,002,000.00      -                          -                          -                          

จายตนทุนทางการเงิน (5,671,206.39)        (11,934,234.31)      (7,195,909.28)        (11,934,234.31)      

เงินสดสทุธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,413,932,752.23   1,160,677,004.04   1,311,052,207.31   1,260,743,082.66   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) สทุธิ (37,715,694.96)      (207,607,104.45)    (38,090,937.12)      (207,628,104.52)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 45,154,778.92        252,761,883.37      45,133,778.85        252,761,883.37      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 7,439,083.96          45,154,778.92        7,042,841.73          45,133,778.85        

…/3

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 รายงานประจําป 2556 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 และ 2555 
 
 

2556 2555 2556 2555

การเปดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการไมกระทบเงินสด

เน่ืองจากการโอนโครงการใหบริษัทยอย

ลูกหนี้อ่ืน-ลดลง -                         -                         1,074,482.46         -                              

สินคาคงเหลือ - สุทธิลดลง -                         -                         50,529,398.13       -                              

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - อื่นๆ

- เงินมัดจําเพ่ือซื้อท่ีดินลดลง -                         -                         229,799,264.00     -                              

- อ่ืนๆ - ลดลง -                         -                         1,325,238.00         -                              

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น -                         -                         229,799,264.00     -                              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิลดลง -                         -                         47,419,127.04       -                              

เจาหน้ีการคา - กิจการอ่ืนลดลง -                         -                         2,638,887.73         -                              

เจาหน้ีอื่นลดลง -                         -                         82,798,263.01       -                              

เงินกูยืมระยส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกันลดลง -                         -                         6,835,543.33         -                              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง -                         -                         3,103,118.54         -                              

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิลดลง -                         -                         4,905,343.02         -                              

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานลดลง -                         -                         67,090.00              -                              

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ          5,625,000.00 -                         5,625,000.00         -                              

เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจากการซื้อท่ีดิน          8,258,959.00 -                         -                         -                              

โอนสินคาคงเหลือเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 12,929,808.76       -                         12,929,808.76       -                              

โอนเงินมัดจําเพื่อซื้อท่ีดินเปนสินคาคงเหลือและ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ        82,297,144.00 -                         -                         -                              

โอนสวนเกินทุนจากการลดจํานวนหุน ไปลางสวนตํ่ากวามูลคาหุน

และผลขาดทุนสะสมที่ยกมาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                         -                         -                         2,589,422,412.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

  
1. ขอมูลทั่วไป 

1.1  เร่ืองท่ัวไป 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน)) จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท

เปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2537 ที่อยูตามที่จดทะเบียนไว คือ                 
เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร ชั้นที่ 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตป 2553 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยมีผูถือหุนใหญของบริษัทฯ คือ กลุมเทพเจริญ 

 

บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยของประเทศไทย เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่อยูตามที่จดทะเบียนไว คือ เลขท่ี 29 อาคารบางกอก
บิสซิเนสเซ็นเตอร ช้ันท่ี 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ 
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยจะดําเนินธุรกิจหลักคือ สวนนํ้า พลาซา สวนสนุก และหางสรรพสินคา  

 

บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัดภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของประเทศไทย เม่ือวันที่ 16  สิงหาคม 2556 ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนไวคือ เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิ                  
เนสเซ็นเตอร ชั้นที่ 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยจะดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และสนามกอลฟ  

1.2 การปรับปรุงทุนของกิจการใหม 
 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงทุนของกิจการใหมในเดือนสิงหาคม 2555 เพ่ือลางขาดทุนสะสมที่ยกมา 

ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.9.3  

1.3 ผูถือหุนหลัก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีผูถือหุนหลัก ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  % การถือหุน 

ผูถือหุน  2556  2555 

นาย วิษณุ  เทพเจริญ  14.92  15.71 
นาง ศิริญา  เทพเจริญ  13.89  14.46 

นาย สมพงษ  รุงเรืองเนาวรัตน  5.72  - 

นาย อนันต  ศวัสตนานนท  5.53  6.60 
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1.4. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

   งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) และของบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมของบริษัทดังนี้ 
      รอยละการถือหุน 

บริษัทยอย  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ  2556  2555 

บริษัท ณุศา วอเตอร 
แลนด จํากัด 

 สวนน้ํ า  พลาซ า 
ส ว น ส นุ ก  แ ล ะ
หางสรรพสินคา  

 ถือหุนทางตรงและ 
ผูบริหารรวมกัน 

 99.99  99.99 

บ ริษัท  ณุศา  มาย
โอโซน จํากัด 

 ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหา ริมทรัพย
และสนามกอลฟ  

 ถือหุนทางตรงและ 
ผูบริหารรวมกัน 

 75.00  - 

   ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด เปนจํานวนเงิน 
99.99 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 99.99) มีผลทําใหบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย          

   ในวันที ่ 16 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด เปนจํานวนเงิน 
299.99  ลานบาท (คิดเปนรอยละ 75.00) มีผลทําใหบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย 

   ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีมีนัยสําคัญไดถูกตัดออกจาก            
งบการเงินรวมแลว 

1.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
   ในระหวางปบริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมที่ออกโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 ซึ่งฉบับที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในงวดปจจุบัน ไมมีผลกระทบตอ งบ
การเงินที่มีนัยสําคัญนอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 1.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
   ต้ังแตป 2553 จนถึงส้ินป 2556 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช
ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 

 ปที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 2   (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

ฉบับที่ 3   (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบับที่ 4   (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559 

ฉบับที่ 5   (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย  

                          และการดําเนินงานท่ียกเลิก 2557 

ฉบับที่ 8    (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 
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 ปที่มีผลบังคับใช 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน  การบูรณะ  

                 และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2557 

ฉบับที่ 4   เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2557 

ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ  

                 การปรับปรุงสภาพแวดลอม 2557 

ฉบับที่ 7 เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

                 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 2557 

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

ฉบับที่ 12 เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

ฉบับที่ 17 เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

ฉบับที่ 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 

  ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 
2555), ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555), 
ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) 
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ        
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

1.6  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือ
กิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางออมและกิจการที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน มีดังนี้ 
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ช่ือบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย   
บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด  เปนบริษัทยอย 
บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด  เปนบริษัทยอย 
บริษัทรวม   
บริษัท สารศิริ อินเตอร จํากัด  เปนบริษัทรวม 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน)  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอรต้ี จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท วีเอส เบสท คารส จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานผูถือหุนและกรรมการ 
(เดิมชื่อ บริษัท วิลลา เมดิกา (ประเทศไทย) จํากัด)   
บริษัท ยีน ไลฟ จํากัด                           กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ไทย เมดิเพล็กซ จํากัด        กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ภูศิริ พร็อพเพอรต้ี จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานผูถือหุน 
บริษัท อามัวร จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท จี.เค.บิลด แอนด ดีไซน จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท เดอะซัคเซส เฮอริเทจ แมเนจเมนท จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท เคเอ็น ฟารมาซี จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท วีรวรรณ แอสเซท จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท วี.เอ็ม.เฮลทโปรดักส จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ไคโรฟต แบงคอค จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานบริษัทรวม 
บริษัท เวสตฟลด จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานผูบริหาร 
บริษัท เอส กาลา อิมพอรต จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานบริษัทรวม 
บริษัท แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น แมนเนจเมนท จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานบริษัทรวม 
บริษัท พีเอ แมนเนจเมนท แอนด คอนซัลแทนต จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานผูบริหาร 
(เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอ็ม.โปสเตอร จํากัด)   
บริษัท โอแอล กรุป 2013 จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
(เดิมชื่อ บริษัท โอเล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด)   
บริษัท ริช แอสเสท เมเนจเมนท จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานผูถือหุนและกรรมการ 
บริษัท เดอะ กายา จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
บริษัท ไอเอสซีจี จํากัด  กิจการท่ีเก่ียวของกันผานกรรมการ 
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ชื่อบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน  ลักษณะความสัมพันธ 
   
บุคคลที่เก่ียวของกัน   
นายปรีชา  ภูขํา  กรรมการ 
นายวิษณุ  เทพเจริญ 
นายสมจิตร  ชัยชนะ 
นางศิริญา  เทพเจริญ 
นายปริพล  ธนสุกาญจน 
นางสมพร  เทพเจริญ 
นางสาวลักษณา  จริยวัฒนสกุล 

 กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูบริหาร 
บุคคลที่เก่ียวของกันผานกรรมการ 
บุคคลที่เก่ียวของกันผานผูถือหุน  

นางสาวจิตตานันท  พุทธิไตรสิน  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกรรมการ 
นายจีราวัฒน  พุทธิไตรสิน  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกรรมการ 
นางพริมรตา  ติยะจินดา  บุคคลที่เก่ียวของกันผานผูถือหุนและกรรมการ 
นางสาวณภัทร  อํานัคฆมณี  บุคคลที่เก่ียวของกันผานบริษัทรวม 
นางสาวอิสรีย  จิระวัตรวิทยา  บุคคลที่เก่ียวของกันผานบริษัทรวม 
นายวสินธ  ศิริรัตน  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
นายพงศศักด์ิ  ทองดี  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
นางสาวอโนชา   เทพเจริญ  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
นายอนันต  ศวัสตนานนท  ผูถือหุน 
นางสาวอาทิกา  ทอแกว  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
นายยุรนันท  ภมรมนตรี  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
นางสาวชุติมา  ภูขํา  บุคคลที่เก่ียวของกันผานกรรมการ 
 
2.   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 2.1 การรับรูรายไดและตนทุน 
    ก)    รายได 

 

รายไดจากการขายที่ดิน บานพรอมที่ดิน และหองชุด รับรูเปนรายไดทั้งจํานวน เม่ือผูขายไดโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในทรัพยสินใหแกผูซื้อแลว 

 

รายไดจากการรับเหมากอสรางรับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ อัตราสวนของงานที่ทํา
เสร็จถือตามอัตราสวนที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียก
ชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายไดคาเชาพื้นที่และคาบริการท่ีเก่ียวของจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตลอดอายุสัญญา
เชา และหยุดรับรูรายไดคาเชาที่คางชําระเกิน 6 เดือนโดยจะถือเปนรายไดเม่ือไดรับชําระเงิน 
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ข)   ตนทุน 
   ตนทุนขายที่ดิน บานพรอมที่ดิน และหองชุด 
   กรณีซื้อทรัพยสินมาพัฒนาตอ 

     ในการคํานวณหาตนทุนขายท่ีดินและบานพรอมที่ดิน บริษัทฯ ไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนา
ทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงดวย) ตามเกณฑราคาประเมินของที่ดินที่ขาย 
     ในการคํานวณหาตนทุนหองชุดเพื่อขาย บริษัทฯ ไดทําการแบงสรรตนทุนที่จายซ้ือตามเกณฑ
ราคาประเมินของหองชุดที่ขาย 

 

กรณีพัฒนาโครงการเองตั้งแตเร่ิมแรก 

ในการคํานวณหาตนทุนขายท่ีดินและบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาท้ังหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย) ใหกับ
ที่ดินและบานพรอมที่ดินที่ขายไดตามเกณฑพื้นที่ที่ขาย สวนหนวยในอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑพื้นที่ที่ขายถวงนํ้าหนัก
ดวยราคาท่ีขายในแตละหนวย แลวจึงรับรูเปนตนทุนขายในสวนกําไรหรือขาดทุนตามรายไดจากการขายท่ีไดบันทึกไว 
 

ตนทุนการรับเหมากอสราง 
ตนทุนงานกอสรางบันทึกตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ อัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จถือตาม

อัตราสวนที่ประเมินโดยวิศวกรผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ โดยจะบันทึกสํารองเผ่ือผลขาดทุน สําหรับโครงการ
กอสรางทั้งจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตาม
อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ และตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็คในมือ และเงินฝากธนาคารประเภท       
ออมทรัพยและกระแสรายวัน 

2.3    เงินลงทุนชั่วคราว - หนวยลงทุน 
    หนวยลงทุน แสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพย เปนรายการ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกําไรขาดทุน 

บริษัทฯ  ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
 

 2.4    คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
   บริษัทฯ ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้และประมาณข้ึนเปน
จํานวนเทากับจํานวนท่ีคาดวาจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได 
 

2.5    สินคาคงเหลือ 
    ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งท่ีดิน การพัฒนาที่ดิน ตนทุน
การกอสราง ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของโครงการ และคาใชจายที่เก่ียวของกับโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

หองชุดเพื่อขาย แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
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 2.6    ตนทุนการกูยืม 
    ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพย ที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและ
ตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดอกเบี้ยที่บันทึกเปนตนทุนดังกลาว มีจํานวน 175.39 ลานบาท 
และจํานวน 108.18 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ : จํานวน 171.99 ลานบาท และ 108.18 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

2.7    เงินลงทุนในบริษัทรวม 
    เงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

 2.8   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
    เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน หักดวยคาเผ่ือการดอยคาของ
เงินลงทุน(ถามี) บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

 2.9   เงินลงทุนระยะยาว 
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทฯจัดเปนหลักทรัพยเผ่ือ
ขาย แสดงตามมูลคายุติธรรม โดยถือราคาเสนอซ้ือ ณ วันทําการวันสุดทายสําหรับปของตลาดหลักทรัพยฯ สวนตาง
ระหวางราคาตามบัญชีกับราคายุติธรรม แสดงไวเปน “กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย” ในสวนของผูถือหุน 

2.10 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
    หองชุดใหเชาและสวนปรับปรุงหองชุด แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจาก         
การดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี) 
    คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

 
 

 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนระหวางการกอสรางเพื่อใหเชาแสดงในราคาทุน ซึ่งประกอบดวยตนทุนใน
การไดมาซ่ึงที่ดิน การพัฒนาท่ีดิน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเองเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูใน
สภาพพรอมใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม 

2.11  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
   ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุน อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี)  
    คาเส่ือมราคาของอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

 ป 
หองชุดใหเชา 40 
สวนปรับปรุงหองชุด 5 
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2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 
   สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง
เปนระยะเวลาดังนี้ 

 ป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5-10 
เคร่ืองหมายการคา 10 

  2.13 สัญญาเชาทางการเงิน 
    บริษัท ฯ และบริษัทยอยไดบันทึกยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน  เปนสินทรัพยและหนี้สินดวย
จํานวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยที่เชา  ณ  วันเร่ิมตนของสัญญาเชา  หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอง
จายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ซึ่งใชดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลด  เพื่อคํานวณมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา  โดยดอกเบ้ียจายจะถูกบันทึกตามงวดตางๆ  ตลอดอายุสัญญา
เชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาการเงินในแตละงวด 

 2.14 ตนทนุทางการเงินรอตัดบัญชี 
    ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี ประกอบดวย คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชีและคาใชจาย      
ในการออกหุนกูรอตัดบัญชีแสดงหักจากเงินกูยืมหรือหุนกูที่เก่ียวของ และถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
(โดยประมาณ) ตามอายุของเงินกูยืมหรือตามอายุของหุนกู 

   คาตัดจําหนายตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี รวมอยูในตนทุนทางการเงิน ในงบกําไรขาดทุน 

 2.15 การดอยคาของสินทรัพย 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย เม่ือมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอมที่มีขอบงช้ีวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ หรือมูลคาจากการใช
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) ตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาว โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแต
ละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาโดยการลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และบันทึก
การปรับลดมูลคาในงบกําไรขาดทุน หรือปรับลดสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยในกรณีที่สินทรัพยเหลานั้น
เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมากอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งไดบันทึกไว
ในปกอน ๆ เม่ือมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวจะไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกไว
ในบัญชีรายไดอื่น หรือนําไปเพ่ิมสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแลวแตกรณี  ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เกิดจากการ
กลับรายการนี้จะตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชี (สุทธิจากคาเส่ือมราคาหรือรายจายตัดบัญชีที่เก่ียวของ) 

 ป 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3 - 5 
ยานพาหนะ 3 - 10 
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2.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
    เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร          
เงินลงทุน ลูกหนี้ และเจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไว    ในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 

2.17  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี 
     ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจ และการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และ 
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยเหตุนี ้ผลที ่เกิดขึ ้นจริง จึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว 
 2.18 ผลประโยชนพนักงาน 
    บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
และผลประโยชนอื่นๆ  เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปน
คาใชจาย  ในสวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน
พนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแต
ละหนวยท่ีประมาณการไว  อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดขึ้น
ในงบกําไรขาดทุน ในงวดที่เกิดรายการ 

2.19  คดีฟองรอง 
บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาวใน
งบการเงิน 

2.20  ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีภาษีเงินไดของ           

ปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนท่ีเก่ียวกับรายการที่เก่ียวของกับการรวมธุรกิจ 
หรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ 
วันที่รายงาน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย และหนี้สินที่เก่ียวของน้ัน 
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  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เม่ือมีการกลับ
รายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน  

   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร            
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

   มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีนี้เนื่องจากเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการบันทึกภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

2.21 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกบัญชีเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
สวนยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินป จะแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรับซื้อ และขาย ณ วันน้ัน ตามลําดับ  
 กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 

  2.22 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดย  การหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุน
บริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายแลว 
  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
ใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว (โดยไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญใหม เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 ซึ่งไดปรับปรุงจํานวน        
หุนสามัญโดยถือเสมือนวา การเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของปแรกที่เสนอรายงาน) กับ
จํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออก เพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนป เวนแตจะมีการออกหุนสามัญเทียบเทาในปนั้น จึงให
สมมติวาการแปลงหุนเกิดขึ้น ณ วันที่ออกตราสารท่ีอาจเปล่ียนเปนหุนสามัญ 

3.   ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
           ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินได เนื่องจากบริษัทฯ 
และบริษัทยอย นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติโดยการปรับปรุงยอนหลังกับงบการ
เงินงวดกอนท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดบันทึกภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีมาโดยตลอด 

  จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 1 มกราคม 2555 มีดังนี้ 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

  

ตามที่เคย 
รายงาน 

 ผลกระทบจาก 
การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบัญชี 

     ผลกระทบจาก   
    ปรับปรุง  ตามที่เคย  การเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง 
    ใหม  รายงาน  นโยบายการบัญชี  ใหม 
สินทรัพย        
    สินทรัพยภาษีเงินได        
    รอการตัดบัญช-ีสุทธิ  -       459,794.18        459,794.18 -      -       - 
สวนของผูถือหุน          
กําไรสะสม       

     ยังไมไดจัดสรร 51,408,992.74 551,294.18 51,960,286.92       -           - - 
องคประกอบอื่นของ       

     สวนของผูถือหุน     457,500.00    (91,500.00)        366,000.00 -    -       - 

 

 
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 มีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
 ตามที่เคย  การเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง  ตามที่เคย  การเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง 

รายงาน  นโยบายการบัญชี  ใหม  รายงาน  นโยบายการบัญชี  ใหม 
สินทรัพย 
สินทรัพยภาษีเงินได   

    รอการตัดบัญช-ีสุทธิ - 459,794.18    459,794.18 - 510,636.26 5 10,636.26
สวนของผูถือหุน       
กําไรสะสม    

     ยังไมไดจัดสรร 50,995,751.66 551,294.18 51,547,045.84 (193,110,477.68) 599,136.26 (192,511,341.42) 
องคประกอบอื่น 

    ของสวนของผูถือหุน      457,500.00         (91,500.00) 366,000.00        442,500.00   (88,500.00)        354,000.00 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ผลกระทบจาก      ผลกระทบจาก   
 ตามที่  การเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง  ตามที่เคย  การเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง 
 รายงาน  นโยบายการบัญชี  ใหม  รายงาน  นโยบายการบัญชี  ใหม 
งบกําไรขาดทุน   
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได - - - 23,848,687.73        47,842.08  23,896,529.81 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป - - -    76,619,672.49    (47,842.08) 76,571,830.41 
กําไร (ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน -                 -  -  0.0435               0.0435 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น          

    สําหรับป-สุทธิจากภาษี -                 -  -        (3,000.00)  12,000.00 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีตองบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบกําไรขาดทุน    
ขาดทุนสําหรับปกอนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (49,846 ,060.84)  (54,650,860.39) 

ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,862,047.07                 (28,945.93) 

ขาดทุนสําหรับปภายหลังการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี     (51,708,107.91)  (54,621,914.46) 

ขาดทุนตอหุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)                 0.0007  - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับองคประกอบอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (13,500.00)                    (13,500.00) 

 บาท 

 งบการเงินรว งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 362,755.49 179,720.41 205,365.49  158,720.34 
เช็คในมือ 2,254,578.40 40,327,278.81 2,254,578.40        40,327,278.81 
เงินฝากสถาบันการเงิน 4,821,750.07 4,647,779.70 4,582,897.84          4,647,779.70 
รวม 7,439,083.96 45,154,778.92 7,042,841.73        45,133,778.85 
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5. ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้   

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 60,000.13  162,397.61 60,000.13  162,397.61 
เกินกําหนดชําระ       
นอยกวา 3 เดือน 120,000.26  160,955.26 120,000.26  160,955.26 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 998,139.91  998,139.91 998,139.91  998,139.91 

รวม 1,178,140.30 1,321,492.78 1,178,140.30  1,321,492.78 

6. ลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น - สุทธิ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้   

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555  2556 2555 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,561,380.16 2,364,303.87 5,561,380.16  2,364,303.87 
เกินกําหนดชําระ      
นอยกวา 3 เดือน 1,360,126.33  -  1,360,126.33  - 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 235,444.40  372,613.51  235,444.40  372,613.51 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 86,499.02  -  86,499.02  - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 35,970,812.68 35,826,668.95 35,970,812.68  35,826,668.95 

รวม 43,214,262.59 38,563,586.33 43,214,262.59  38,563,586.33 
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (35,892,122.45) (35,856,468.23) (35,892,122.45)  (35,856,468.23) 
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น - สุทธิ 7,322,140.14 2,707,118.10 7,322,140.14  2,707,118.10 

 
รายการเคล่ือนไหวของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตนป                    (35,856,468.23)    (35,856,468.23)
เพิ่มขึ้นระหวางป (65,453.50) (65,453.50) 
ลดลงระหวางป                        29,799.28                            29,799.28 

ยอดคงเหลือปลายป                 (35,892,122.45)    (35,892,122.45) 
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7.  ลูกหน้ีอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีลูกหน้ีอื่นดังนี้   

   บาท 

   งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2556 2555 2556 2555 

เงินทดรองจาย 30.1  1,353,974.13 994,620.04 1,300,837.13  994,620.04 
คาใชจายจายลวงหนา   7,914,626.26 1,718,225.13 6,417,135.34  1,718,225.13 
เงินเบิกลวงหนา
ผูรับเหมา 

30.1 
 5,594,062.32 6,692,197.50 5,594,062.32  6,692,197.50 

รายไดคางรับ   481,528.00 1,245,176.05 481,528.00  1,245,176.05 
อื่นๆ   2,559,20.68 3,844,066.73 1,324,650.06  3,844,066.73 
รวม  17,903,461.39 14,494,285.45 15,118,212.85  14,494,285.45 

 
8. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หองชุดเพ่ือขาย 17,133,626.06 17,133,626.06 17,133,626.06 17,133,626.06 

ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย      

     ที่ดิน 2,653,603,784.96 2,726,154,146.97 2,557,344,016.48 2,726,154,146.97 

     งานระหวางกอสราง  1,628,498,867.04 728,452,403.21 1,611,291,194.39 728,452,403.21 

     ตนทุนดอกเบี้ย 388,316,169.79 248,966,132.39 387,093,304.89 248,966,132.39 

     ตนทุนอื่นท่ีเกี่ยวของ 621,746,244.97 347,636,215.25 606,187,426.58 347,636,215.25 

            รวมราคาทุน 5,309,298,692.82 4,068,342,523.88 5,179,049,568.40 4,068,342,523.88 
หัก  สวนท่ีโอนไปเปนตนทุนขาย 
             อสังหาริมทรัพย (186,975,868.18) (275,454,286.69) (184,150,467.69) (275,454,286.69) 
       สวนที่โอนไปเปน         
              อสังหาริมทรัพยเพ่ือ 

 การลงทุน (12,929,808.76) - (12,929,808.76) - 

       สวนที่โอนใหบริษัทยอยตาม      

บันทึกขอตกลงโอนทรัพยสิน - - (50,529,398.13) - 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ5,109,393,015.88 3,792,888,237.19 4,931,439,893.82 3,792,888,237.19

 
 หองชุด ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานองไวกับธนาคารในประเทศหลาย
แหงและสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง  เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 
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 เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหนึ่ง 
จํานวนหน่ึงโฉนด มีมูลคารวม จํานวน 174.51 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากผูจะซ้ือ เปนจํานวนเงิน 5 ลาน
บาท เพื่อเปนเงินมัดจําสําหรับการขายที่ดินขางตน สวนเงินท่ีเหลือจํานวน 169.51 ลานบาท ผูจะซ้ือจะชําระใหแกผูขายใน
วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว (ภายในเดือน กรกฎาคม 2555) ตอมาเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งสองฝายไดตกลงเล่ือน
กําหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว ออกไปเปนภายในเดือน กันยายน 2555 หรือจนกวาผูจะซื้อ จะไดรับอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินแลว 

 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัทฯไดโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใหแกผูจะซ้ือ และไดรับชําระเงินเปน
จํานวนเงิน 100 ลานบาท สวนเงินที่เหลือ จํานวน 69.51 ลานบาท คํ้าประกันโดย กรรมการผูมีอํานาจทานหน่ึงของ
บริษัทผูจะซื้อ และไดมอบโฉนดฉบับจริงพรอมหนังสือมอบอํานาจของผูจะซื้อใหแกบริษัทฯ อยางไรก็ตามในเดือน
ตุลาคม 2555 ผูจะซื้อไดทยอยนําเงินจํานวน 69.51 ลานบาท มาจายชําระใหเรียบรอยแลว   

 

9.    เงินลงทุนในบริษัทรวม 
        บาท 

        31 ธันวาคม 2556 
  ลักษณะ  ทุนชําระแลว  สัดสวน  เงินลงทุน  

ชื่อบริษัทรวม ประเภทกิจการ ความสัมพันธ  (ลานบาท)  เงินลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล 
บริษัท สารศิริ  
อินเตอร จํากัด  

ใหบริการ
ทางดาน  

  การศึกษา  ถือหุนทางตรง  320.00  49%  156,800,000.00  157,625,087.24  - 
 

เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงรวมลงทุนกับบุคคลธรรมดา 4 ทาน ซึ่งเปนไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 โดยบริษัทฯจะตองจายเงินลงทุน เปนจํานวนเงิน 156.80 ลานบาท (หุน
สามัญจํานวน 1,568,000 หุน หุนละ 100 บาท)  

 

ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 157.63 
และ จํานวน 157.18 ลานบาท ตามลําดับ (คิดเปนรอยละ 2.49 และ รอยละ 3.33 ตามลําดับ ของสินทรัพยรวม) และสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 0.45 ลานบาท และ จํานวน 
0.38 ลานบาท ตามลําดับ (คิดเปนรอยละ 0.89และ รอยละ 0.49 ตามลําดับ ของกําไร(ขาดทุน)สําหรับป) โดยถือตามขอมูล
ทางการเงินลาสุดท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  

10.   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ลักษณะ

ช่ือบริษัทยอย ประเภทกิจการ ความสัมพันธ 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บจก. ณุศา วอเตอร แลนด สวนนํ้า พลาซา ถือหุนทางตรงและ

สวนสนุก และหางสรรพสินคา ผูบริหารรวมกัน 100 100 99.99% 99.99% 99,990,000.00 99,990,000.00 95,060,982.60 100,036,250.59

บจก. ณุศา มาย โอโซน ธุรกิจพัฒนา ถือหุนทางตรงและ

อสังหาริมทรัพย ผูบริหารรวมกัน

และสนามกอลฟ 400 - 75.00% - 299,998,000.00 - 305,493,098.09 -

399,988,000.00 99,990,000.00

ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ราคาตามบัญชี

บาท

ลานบาท เงินลงทุน

 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2555 เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ไดอนุมัติใหบริษัทฯจัดต้ัง
บริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะตองจายเงินลงทุน เปนจํานวนเงิน 99.99 ลานบาท        (หุนสามัญที่เรียกชําระจํานวน 
3,999,600 หุน หุนละ 25 บาท) บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ 
จัดต้ังบริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะตองจายเงินลงทุน เปนจํานวนเงิน 299.99 ลานบาท (หุนสามัญท่ีเรียกชําระจํานวน 
2,999,978 หุน หุนละ 100 บาท) บริษัทยอยไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556 
 
11.  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

      บาท 
  ประเภท  สัดสวนการลงทุน  งบการเงินรวม 

  ของธุรกิจ  รอยละ  2556  2555 
เงินฝากออมทรัพย    -  7,219.03 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย       
หลักทรัพยหุนทุน       
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและ

ประกันชีวิต 
 

0.38 
  

750,000.00 
  

750,000.00 
บวก (หัก)  : ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา 

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
  

390,000.00 
  

457,500.00 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    1,140,000.00  1,214,719.03 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินฝากออมทรัพย ไดนําไปใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคาร 
 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธิ   
 บาท 
 งบการเงินรวม 
  

หองชุดใหเชา 
 
สวนปรับปรุงหองชุด  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนระหวางกอสราง 

 
รวม 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 239,850,633.26 11,597,929.89 228,641,930.44 480,090,493.59 

ซ้ือเพิ่ม - - 123,948,112.98 123,948,112.98 
รับโอนมาจากสินคาคงเหลือ 12,929,808.76 - - 12,929,808.76 
จําหนายหองชุดใหเชา - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 252,780,442.02 11,597,929.89 352,590,043.42 616,968,415.33 
คาเส่ือมราคาสะสม      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   (16,251,419.69) (6,196,154.17) - (22,447,573.86) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (6,205,359.55) (2,319,585.88) - (8,524,945.43) 
จําหนายหองชุดใหเชา - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (22,456,779.24) (8,515,740.05) - (30,972,519.29) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 223,599,213.57 5,401,775.72 228,641,930.44  457,642,919.73 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 230,323,662.78 3,082,189.84 352,590,043.42 585,995,896.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      บาท 
  ประเภท  สัดสวนการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ของธุรกิจ  รอยละ  2556  2555 
เงินฝากออมทรัพย    -  7,219.03 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย       
หลักทรัพยหุนทุน       
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและ

ประกันชีวิต 
 

0.38 
  

750,000.00 
  

750,000.00 
บวก (หัก) : ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคา 

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
  

390,000.00 
  
         457,500.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    1,140,000.00        1,214,719.03   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

หองชุดใหเชา 
 
สวนปรับปรุงหองชุด  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนระหวางกอสราง 

 
รวม 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 239,850,633.26 11,597,929.89 228,641,930.44 480,090,493.59

ซ้ือเพิ่ม - - 123,948,112.98 123,948,112.98
รับโอนมาจากสินคาคงเหลือ 12,929,808.76 - - 12,929,808.76
จําหนายหองชุดใหเชา - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 252,780,442.02 11,597,929.89 352,590,043.42 616,968,415.33
คาเส่ือมราคาสะสม      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   (16,251,419.69) (6,196,154.17) - (22,447,573.86)
คาเส่ือมราคาสําหรับป (6,205,359.55) (2,319,585.88) - (8,524,945.43)
จําหนายหองชุดใหเชา - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (22,456,779.24) (8,515,740.05) - (30,972,519.29)
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 223,599,213.57 5,401,775.72 228,641,930.44  457,642,919.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 230,323,662.78 3,082,189.84 352,590,043.42 585,995,896.04

หองชุดใหเชาและอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางกอสรางสวนใหญของบริษัทฯ จํานองไวกับธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่ง  เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลคายุติธรรมของหองชุดใหเชารวมสวนปรับปรุงหองชุด ดังกลาวขางตน มี
มูลคาประมาณ 407.28 ลานบาท และ 394.74 ลานบาท ตามลําดับ โดยถือตามราคาขายหองชุดของโครงการและราคาตามบัญชี
ของสวนปรับปรุงหองชุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนระหวางกอสราง ราคาทุนรวมดอกเบ้ียจายจํานวน  35.09 ลาน
บาท (เฉพาะบริษัทฯ  : 35.09 ลานบาท) 

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

  
 

 เคร่ืองตกแตงและ 
เคร่ืองใชสํานักงาน 

 

ยานพาหนะ 

 ที่ดินและ 
งานระหวาง
กอสราง 

 

รวม 
ราคาทุน          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 8,049,184.16 17,686,866.71 1,284,000.00 27,020,050.87 
ซ้ือเพิ่ม 1,937,869.52 7,434,434.52 277,638,264.97 287,010,569.01 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 9,987,053.68 25,121,301.23 278,922,264.97 314,030,619.88 
คาเส่ือมราคาสะสม   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (2,026,431.67) (7,299,817.30)  (9,326,248.97) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,061,294.12) (3,249,344.28)  (5,310,638.40) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (4,087,725.79) (10,549,161.58)  (14,636,887.37) 
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มูลคาสุทธิตามบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,022,752.49 10,387,049.41 1,284,000.00 17,693,801.90 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,899,327.89 14,572,139.65 278,922,264.97 299,393,732.51 
 

คาเส่ือมราคาสําหรับป มีจํานวนเงิน 5.31 ลานบาท ในป 2556 และ 3.84 ลานบาท ในป 2555  

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองตกแตงและ 
เคร่ืองใชสํานักงาน 

 

ยานพาหนะ 

 ที่ดินและ 
งานระหวาง
กอสราง  รวม 

ราคาทุน          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 8,049,184.16 17,686,866.71 1,284,000.00 27,020,050.87 

ซ้ือเพิ่ม 1,906,627.52 7,434,434.52 38,959,732.80 48,300,794.84 
โอนไปใหบริษัทยอยตามบันทึก 

     ขอตกลงโอนทรัพยสิน 
 

(515,063.00) 
 

(7,240,464.52) (40,243,732.80) 
 

(47,999,260.32) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 9,440,748.68 17,880,836.71 - 27,321,585.39 

คาเส่ือมราคาสะสม   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

(2,026,431.67)
(7,299,817.30) - (9,326,248.97) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (2,029,591.82) (3,052,485.50) - (5,082,077.32) 
โอนไปใหบริษัทยอยตามบันทึก 

     ขอตกลงโอนทรัพยสิน 
 

76,660.67 
 

503,472.61 
 

- 
 

580,133.28 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (3,979,362.82) (9,848,830.19) - (13,828,193.01) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,022,752.49 10,387,049.41 1,284,000.00 17,693,801.90 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,461,385.86 8,032,006.52 - 13,493,392.38 
 

 คาเส่ือมราคาสําหรับป มีจํานวนเงิน 4.50 ลานบาท ในป 2556 และ 3.84 ลานบาท ในป 2555 
ที่ดินและงานระหวางกอสรางของบริษัทยอย จํานองไวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อคํ้าประกันวงเงิน

สินเชื่อ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังคงใชงานอยูมีราคา

ทุนเดิม จํานวน 3.42 ลานบาท ตามลําดับ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินและงานระหวางกอสราง ราคาทุนรวมดอกเบี้ยจายจํานวน 2.17 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ 

: - ลานบาท) 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 1,180,210.00  1,180,210.00  1,180,210.00      1,180,210.00 

ซื้อเพิ่ม 1,405,862.00  -  1,405,862.00 - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,586,072.00  1,180,210.00  2,586,072.00     1,180,210.00 

คาตัดจําหนายสะสม       
ณ วันที่ 1 มกราคม (281,604.66)  (161,016.06)  (281,604.66) (161,016.06) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (189,628.86)  (120,588.60)  (189,628.86) (120,588.60) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (471,233.52)  (281,604.66)  (471,233.52) (281,604.66) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 2,114,838.48     898,605.34  2,114,838.48         898,605.34 

 
 

15. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินกูยืมจากธนาคาร 184,489,477.67 - 184,489,477.67  - 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน - ประเภทมีกําหนด ระยะ  
   เวลา (อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.25 ตอป) - 175,000,000.00 -  175,000,000.00

รวม 184,489,477.67 175,000,000.00 184,489,477.67  175,000,000.00
 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 238 ลาน
บาท เพ่ือนําไปชําระวงเงิน P/N จํานวน 175 ลานบาท และเพื่อใชในการพัฒนาโครงการจํานวน 63 ลานบาท มีอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ MLR ตอป มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป นับแตวันเบิกรับเงินกูงวดแรก (27 กันยายน 2556) คํ้าประกัน
โดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัท ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบุคคลที่เก่ียวของกันทานหนึ่ง และ         
คํ้าประกันโดยบุคคลที่เก่ียวของกันจํานวน 2 ทาน ในวงเงินไมเกิน 72 ลานบาท 

 

นอกจากน้ีภายใตสัญญากูยืมเงิน บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เปนต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่ง คํ้าประกันโดยบุคคลที่เก่ียวของกัน จํานวน 2 ทาน และจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนที่ดินในโครงการ  
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16. เจาหนี้อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีเจาหนี้อื่น ดังนี้   

 
17. เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกันทานหนึ่งและกิจการที่
เก่ียวของกันหลายแหง เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภทมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ป ประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 

   บาท 
 งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2556 2555 2556 2555 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 30.1 242,901,750.09 172,944,531.66 154,431,090.08  172,944,531.66 
คาใชจายคางจาย  40,333,584.72 21,197,450.58 38,077,256.36  21,147,450.58 
อื่นๆ 30.1 383,606.43 260,835.69 383,606.43  260,835.69 

รวม 283,618,941.24 194,402,817.93 192,891,952.87  194,352,817.93 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
                         ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 

  
 

เพิ่มขึ้น 

  
 

จายชําระ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 143,400,000.00  211,100,000.00  262,100,000.00 92,400,000.00 
บุคคลที่เก่ียวของกัน -  229,258,000.00  190,830,000.00 38,428,000.00 

รวมเงินตน 143,400,000.00  440,358,000.00  452,930,000.00 130,828,000.00 
ดอกเบ้ียคางจาย 908,580.81 9,833,026.58  5,270,399.95  5,471,207.44 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคล
และกิจการที่เก่ียวของกัน 144,308,580.81 

 
450,191,026.58 

 
458,200,399.95 

 
136,299,207.44 
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เงินกูยืมจากบริษัทยอย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมจากบริษัทยอยสองแหง เปนต๋ัวสัญญาใชเงินประเภท มีกําหนดระยะเวลาไม

เกิน 1 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และรอยละ MLR บวก 1 ตอป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมจากบริษัทยอยแหงหนึ่ง เปนต๋ัวสัญญาใชเงินประเภท มีกําหนดระยะเวลาไม

เกิน 1 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
 

เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง เปนต๋ัวสัญญาใชเงินประเภท มี

กําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR บวก 1 ตอป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 
ยอดเงินกูยืมทั้งหมดเปนไปตามเงื่อนไข ที่บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงรับความชวยเหลือทางการเงินกับ

กิจการที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง ในวงเงิน 200 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 
 

เงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกันทานหนึ่ง เปนตั๋วสัญญาใชเงินประเภท มี

กําหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยไมมีดอกเบี้ย และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน 

18. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555  2556 2555 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - ยานพาหนะ 5,896,794.00  2,012,328.00 731,112.00  2,012,328.00 
หัก   ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (599,331.20)  (109,367.43) (20,862.53)  (109,367.43) 

 5,297,462.80  1,902,960.57 710,249.47  1,902,960.57 
หัก   สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (1,983,401.34)  (1,192,711.11) (649,930.95)  (1,192,711.11) 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 3,314,061.46  710,249.46 60,318.52  710,249.46 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                         ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2555 

  
 

เพ่ิมขึ้น 

  
 

จายชําระ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 

บริษัทยอย 99,699,135.00  173,594,917.23  51,322,252.87 221,971,799.36 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 143,400,000.00  211,100,000.00  262,100,000.00 92,400,000.00 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน -  218,448,000.00  190,830,000.00 27,618,000.00 

รวมเงินตน 243,099,135.00  603,142,917.23  504,252,252.87 341,989,799.36 

ดอกเบี้ยคางจาย 1,285,524.43  16,492,549.57           7,632,799.87  10,145,274.13 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 244,384,659.43 

 
619,635,466.80 

 
511,885,052.74 

 
352,135,073.49 
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 รายงานประจําป 2556 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน โดยมีรายละเอียดของ
จํานวนเงินที่ตองจายชําระดังนี้ 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  รวม 
ถงึกําหนดการจายชําระภายในหน่ึงป 1,983,401.34  318,170.67  2,301,572.01 

ถงึกําหนดการจายชําระเกินหน่ึงปแตไมเกินหาป 3,314,061.46  281,160.53  3,595,221.99 
รวม 5,297,462.80  599,331.20  5,896,794.00 

 
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดไว
ในสัญญาดังกลาว 

 

19.  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่หนึ่ง     

- เงินกูคร้ังที่ 1 กําหนดชําระคืนภายในป 2557 โดยจายชําระคืนเงินกู 
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาขายแตละแปลง 

 
84,869,241.04 

 
99,140,666.04 

ปจจุบัน เงินกูดังกลาวครบกําหนดชําระแลว และอยูระหวางขอขยายเวลาชําระคืน   
- เงินกูคร้ังที่ 2 มีวงเงินรวม  329.50 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกู   
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย   
แตละแปลง ดังนี้   
-  กรณีปลอดจํานองบานพรอมที่ดินตองชําระคืนไมตํ่ากวา 1.18-2.68 ลานบาทตอการปลอดแตละแปลง   
-  กรณีที่ดินเปลา ใหชําระคืนเมื่อมีการปลอดที่ดินเปลา จํานวน 18,750 บาท ตอเนื้อที่ดิน 1 ตารางวา 126,326,800.00 147,775,000.00 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สอง   
- เงินกูคร้ังที่ 1 (กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนดวยยอดที่สูงกวา 
ระหวางจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองชําระตามสัญญากับจํานวนเงินที่จะตองจายชําระ 
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่จะขายแตละประเภทตามที่ระบุไวในสัญญา) 

 
 

830,762,726.55 

 
 

762,703,726.55 

- เงินกูคร้ังที่ 2  
ฉบับที่ 1 มีวงเงินรวม 1,208 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม 2556 โดยจายชําระ 
คืนเงินกูตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

 
 

997,410,359.95 

 
 

300,155,000.00 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  รวม 

ถงึกําหนดการจายชําระภายในหน่ึงป 649,930.95  20,373.06  670,304.01 

ถงึกําหนดการจายชําระเกินหน่ึงปแตไมเกินหาป 60,318.52  489.47  60,807.99 
รวม 710,249.47  20,862.53  731,112.00 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดทําบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญาสินเช่ือและคํายินยอม 
ของผูคํ้าประกันกับธนาคาร โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันใหขยายระยะเวลาผอนชําระหนี้ 
คืนธนาคารจากเดิมออกไปอีก 24 เดือน เปนครบกําหนดการชําระหนี้ใหเปนการเสร็จสิ้น ภายในวันที่  
20 ธันวาคม 2558 

  

ฉบับที่ 2 มีวงเงินรวม 143.60 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกู 
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

 
- 7,009,000.00 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สาม (วงเงิน รวม 385 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2557 โดย
จายชําระคืนเงินกูตามการปลอดจํานองหองชุดที่ขายในสัดสวนรอยละ 70 ของราคาซ้ือขายหองชุดแตละ 

           ยูนิตโดยกําหนดราคาขายข้ันตํ่าสําหรับการปลอดจํานองหองชุดไมนอยกวา 65,000 บาทตอตารางเมตร) 235,556,488.00 103,457,136.00 
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา/คําขอกับธนาคาร โดย

คูสัญญาทั้งสองฝายประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอความและเงื่อนไขของสัญญาเดิมดังกลาวขางตน ดังนี้
บริษัทฯ ตกลงชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญาเดิมคืนใหแกธนาคารใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4
ป นับจากวันเบิกเงินกูงวดแรก (ครบกําหนดภายในวันที่ 24 กันยายน 2557) 

  

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สี่ (กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกูตามการปลอด 
            จํานองหองชุดที่ขายในสัดสวนรอยละ 70 ของราคาซ้ือขายหองชุด แตไมตํ่ากวา 830,000 บาทตอยูนิต) 160,250,000.00 160,250,000.00 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง (กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558   

      กรณีไถถอนจํานองหรือปลอดจํานองที่ดินซ่ึงเปนหลักประกันตองจายชําระคืนเงินตนไมตํ่ากวา   
     12,000 บาทตอเนื้อที่ดิน 1 ตารางวา) 120,640,000.00 - 

 2,555,815,615.54 1,580,490,528.59 
หัก    คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชี (8,273,158.03) (10,304,870.14) 

รวม 2,547,542,457.51 1,570,185,658.45 
หัก    สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,151,188,455.59) (791,450,430.46) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 1,396,354,001.92 778,735,227.99 
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 รายงานประจําป 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่หนึ่ง  

- เงินกูคร้ังที่ 1 กําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2557 โดยจายชําระคืนเงินกู 
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาขายแตละแปลง 

 
84,869,241.04 

 
99,140,666.04 

ปจจุบัน เงินกูดังกลาวครบกําหนดชําระแลว และอยูระหวางขอขยายเวลาชําระคืน   
- เงินกูคร้ังที่ 2 มีวงเงินรวม  329.50 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกู   

ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย   
แตละแปลง ดังนี้   

-  กรณีปลอดจํานองบานพรอมที่ดินตองชําระคืนไมตํ่ากวา 1.18-2.68 ลานบาท 
   ตอการปลอดแตละแปลง 

  

-  กรณีที่ดินเปลา ใหชําระคืนเมื่อมีการปลอดที่ดินเปลา จํานวน 18,750 บาท ตอเนื้อที่ดิน 1 ตารางวา 126,326,800.00 147,775,000.00 
เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สอง   

- เงินกูคร้ังที่ 1 (กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนดวยยอดที่สูงกวาระหวางจํานวนเงินข้ันตํ่า 
ที่ตองชําระตามสัญญากับจํานวนเงินที่จะตองจายชําระตามการปลอดจํานองทรัพยที่จะขายแตละ
ประเภทตามที่ระบุไวในสัญญา) 

 
 

830,762,726.55 

 
 

762,703,726.55 

- เงินกูคร้ังที่ 2  
ฉบับที่ 1 มีวงเงินรวม 1,208 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม 2556 โดยจายชําระ 
คืนเงินกูตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

 
 

997,410,359.95 

 
 

300,155,000.00 
ตอมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดทําบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญาสินเช่ือและคํายินยอม 
ของผูคํ้าประกันกับธนาคาร โดยคูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันใหขยายระยะเวลาผอนชําระหนี้ 
คืนธนาคารจากเดิมออกไปอีก 24 เดือน เปนครบกําหนดการชําระหนี้ใหเปนการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 
20 ธันวาคม 2558 

  

ฉบับที่ 2 มีวงเงินรวม 143.60 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกู 
ตามการปลอดจํานองทรัพยที่ขายในสัดสวนรอยละ 80 ของราคาตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

 
- 7,009,000.00 

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สาม (วงเงิน รวม 385 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2557 โดยจาย 
ชําระคืนเงินกูตามการปลอดจํานองหองชุดที่ขายในสัดสวนรอยละ 70 ของราคาซ้ือขายหองชุดแตละ 
ยูนิตโดยกําหนดราคาขายข้ันตํ่าสําหรับการปลอดจํานองหองชุดไมนอยกวา 65,000 บาทตอตาราง 
เมตร) 235,556,488.00 103,457,136.00 
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา/คําขอกับธนาคาร โดย
คูสัญญาทั้งสองฝายประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอความและเงื่อนไขของสัญญาเดิมดังกลาวขางตน ดังนี้บริษทั
ฯ ตกลงชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญาเดิมคืนใหแกธนาคารใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ป นับ
จากวันเบิกเงินกูงวดแรก (ครบกําหนดภายในวันที่ 24 กันยายน 2557) 

  

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สี่ (กําหนดชําระคืนภายในป 2558 โดยจายชําระคืนเงินกูตามการปลอด 
       จํานองหองชุดที่ขายในสัดสวนรอยละ 70 ของราคาซ้ือขายหองชุด แตไมตํ่ากวา 830,000 บาทตอยูนิต) 160,250,000.00 160,250,000.00 

 2,435,175,615.54 1,580,490,528.59 
หัก  คาใชจายในการจัดหาเงินกูยืมรอตัดบัญชี (7,681,807.63) (10,304,870.14) 

รวม 2,427,493,807.91 1,570,185,658.45 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,151,188,455.59) (791,450,430.46) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 1,276,305,352.32 778,735,227.99 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ 
                        ในป 2553 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกู 7 ฉบับ กับธนาคารในประเทศหลายแหงในวงเงินรวม 3,595.53 ลานบาท และ
ในป 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเพิ่มอีก 4 ฉบับ กับธนาคารในประเทศหลายแหง ในวงเงิน 1,166.50 ลานบาท ซึ่ง ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 มีวงเงินคงเหลือ จํานวน 4,223.00 ลานบาท และจํานวน 4,508.98 ลานบาท ตามลําดับ โดยมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ ระหวาง MLR ถึง MLR บวก 1.00 ตอป และคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดิน ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบน
ที่ดินในโครงการสวนใหญทั้งที่มีอยูแลวและ/หรือที่จะมีตอไปในภายภาคหนา  หองชุดของบริษัทฯ และหุนจํานวน 1.57 ลานหุน 
ที่ลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน และรวมคํ้าประกันโดยบุคคลที่เกี่ยวของกันจํานวน 2 ทาน กิจการที่เกี่ยวของกันสองแหง 
และทรัพยสินของกิจการที่เก่ียวของกันดังกลาว ประกอบดวย หองชุด 6 หองชุด และท่ีดินแปลงหนึ่ง และหุนของบริษัท 
จํานวน 204.84 ลานหุนที่เปนทรัพยสินของบุคคลท่ีเก่ียวของกันทานหน่ึง 

นอกจากนี้ภายใตเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงที่สอง และแหงที่สี่ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอจํากัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงิน  

 
บริษัทยอย 
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาใหวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแหง

หนึ่งในวงเงิน 150 ลานบาท แบงเปนวงเงินกูแบบมีระยะเวลาชนิดไมหมุนเวียนจํานวนเงินไมเกิน 130 ลานบาท เพื่อนําไป
ชําระคาซื้อที่ดินโครงการ    My Ozone Khao Yai และวงเงินหนังสือคํ้าประกันจํานวนไมเกิน 20 ลานบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ MLR ของธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) บวกดวยอัตรารอยละ 1.0 ตอป มีกําหนดชําระคืนเงินกูภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 คํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง (ถามี) ของบริษัทยอย ในวงเงินจํานอง 300 ลาน
บาท และรวมคํ้าประกันโดยบริษัทและบุคคลที่เก่ียวของกัน จํานวน 2 ทาน ในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป แสดงดวยยอดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอง
ชําระตามสัญญา  สําหรับจํานวนท่ีจะตองจายชําระคืนเงินกูตามการปลอดจํานองทรัพยเม่ือขายไดจะบันทึกตัดรายการเงิน
กูยืมตามที่เกิดขึ้นจริง 

 
20.   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
    การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในระหวางปมีดังนี้ 

 

บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2556 2555 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป 337,031.00 257,766.00 337,031.00 257,766.00 
ผลประโยชนที่จายแลว - 
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 483,764.00 232,973.00 399,529.00 232,973.00 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (153,708.00) (153,708.00) 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานส้ินป 820,795.00 337,031.00 736,560.00 337,031.00 
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คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

 
 

 

 

ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255และ 2555 มีดังนี้ 
 

 รอยละ 
อัตราคิดลด 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน   

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   0 - 52.00* 
อัตรามรณะ   TMO2008** 

 

  *  ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉล่ียของกลุมอายุของพนักงาน 
**  อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

21. ทุนเรือนหุนและการเปล่ียนช่ือของบริษัทฯ 
 

21.1    ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ผูถือหุนไดมีมติเก่ียวกับเร่ือง
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้ 
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,057,210,000 บาท ( หุนสามัญ 1,057,210,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1.00 บาท) เปน 532,603,858 บาท (หุนสามัญ 532,603,858 หุน มูลคาหุนละ 1.00 
บาท) ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2552  

-  อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 532,603,858 บาท (หุนสามัญ 532,603,858 หุน มูลคา
หุนละ 1.00 บาท) เปน 6,500,000,000 บาท(หุนสามัญ 6,500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) ซึ่ง
จดทะเบียนกับ           กระทรวงพาณชิยแลว เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553  

- อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 2,663,019,290 หุน เสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิม     ในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 5 หุนใหมในราคาหุนละ 0.35 บาท 

21.2  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,720,680,000 
หุน และ บริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอรต้ี จํากัด จํานวน 444,845,714 หุน ในราคาหุนละ 0.35 บาท เพ่ือ
จายชําระคาซื้อทรัพยสิน 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
        

ตนทุนบริการปจจุบัน 471,244.00  223,951.00  387,593.00  223,951.00 
ตนทุนดอกเบี้ย   12,520.00  9,022.0 11,936.00  9,022.0
 483,764.00  232,973.00  399,529.00  232,973.00 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (153,708.00)   (153,708.00)
        รวม 483,764.00  79,265.00  399,529.00  79,265.00 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

21.3 อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจในการนําหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิม มาจัดสรร
และเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตอไป และถาไมมีการอนุมัติภายใน 1 ป ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม” จะใหเปน
อํานาจของผูถือหุนในการใหมติใหม 

21.4   การจัดสรรหุนสามัญดังที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.2 และขอ 21.3 ไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2553 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2553 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 แลว 

21.5 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอรต้ี จํากัด ตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 21.2  

21.6 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทบางสวนในสัดสวน 1 หุนเดิมตอ 5 หุนใหม จํานวน 1,094,860,217 หุนในราคาหุน
ละ 0.35 บาท 

21.7 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.3 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 เม่ือ
วันท่ี 15 ธันวาคม 2554 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับบุคคลใน
วงจํากัด จํานวนไมเกิน 1,200,000,000 หุน ในราคาไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดหุนถัวเฉลี่ย
ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไวในการประชุมดังกลาว 

21.8 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด จํานวน 500,000,000 หุน ในราคาหุนละ 0.40 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบ  งบการเงินขอ 21.7 

 21.9 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

 

21.9.1 อน ุม ัต ิการลดท ุนจดทะเบ ียนของบร ิษ ัทฯ  จาก  6 ,500 ,000 ,000  บาท  (หุ นสาม ัญ 
6,500,000,000 หุ น  มูลคาหุ นละ  1.00 บาท) เปน  4,292,989,789 บาท  (หุ นสามัญ 
4,292,989,789 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท)         ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว 
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

21.9.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว โดยการลดจํานวนหุนตามสัดสวนการถือหุน 
ในอัตรา 2.52 หุน ตอ 1 หุนใหม จาก 4,292,989,789 บาท (หุนสามัญ 4,292,989,789 หุน 
มูลคาหุนละ 1.00 บาท) เปน 1,703,567,377 บาท (หุนสามัญ 1,703,567,377 หุน มูลคาหุน
ละ 1.00 บาท) ซึ่งไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 

21.9.3 ใหนําสวนเกินทุนจากการลดจํานวนหุนทุนจํานวน 2,589,422,412 บาทไปลางสวนตํ่ากวา
ม ูลค า หุ นทั ้ง หมด  จํานวน  2 , 4 1 9 , 2 5 0 , 8 5 5 . 1 5  บาท  และขาดท ุนสะสม จํานวน 
170,171,556.85 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลวในเดือนสิงหาคม 2555 

21.9.4  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จาก 
1,703,567,377 บาท  (หุ นสามัญ  1,703,567,377 หุ น  มูลคาหุ นละ  1.00 บาท) เปน 
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2,384,000,000 บาท (หุนสามัญ 2,384,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) โดยจัดสรร
ใหแกผู ถือหุ นเดิมตามสัดสวนการถือหุ น จํานวนไมเกิน 510,432,623 หุนและบุคคลใน
วงจํากัด จํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหกับกลุมบุคคลใดกอนก็ได หรือกลุม
บุคคลทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ที ่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย
กําหนดใหบริษัทฯตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคราวถัดไป (แลวแตวันใด
จะถึงกอน) รวมถึงการกําหนดรายละเอียดในการจัดสรร ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 

 

21.9.5  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม “บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด 
(มหาชน)” เปน “บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)” ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว 
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

 

21.10 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.9.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
7/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2555 และครั้งท่ี 
12/2555 เมื่อวันที่  21 กันยายน 2555 และวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ตามลําดับ คณะกรรมการ ไดมีมติ
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับบุคคลในวงจํากัด จํานวน 170,000,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 1.00 บาท 

 

21.11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.10 

21.12  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 70,000,000.00 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบ  งบการเงินขอ 21.10 

21.13 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 

 

21.13.1อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate ) สวนที่เหลือ  
21.13.2อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สวนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 510,432,623 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,384,000,000 หุนเปน 1,873,567,377 หุน ซึ่ง
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 

21.13.3อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 600,000,000 บาท (หุนสามัญ 
600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,873,567,377 
บาท (หุนสามัญ 1,873,567,377 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) เปน 2,473,567,377 บาท (หุน
สามัญ 2,473,567,377 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
การถือหุน จํานวน 200,000,000 หุนและบุคคลในวงจํากัด จํานวน 400,000,000 หุน โดยได
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มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายมีอํานาจ
พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขาย
ใหกับบุคคลทุกกลุมรวมกันในคราวเดียวกันก็ได ซึ ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 

 

21.14 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.13.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
10/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการ ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท (ครั้งที่ 1) ใหกับบุคคลในวงจํากัด จํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท 
ตอมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ในจํานวนดังกลาว  

21.15 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.13.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
10/2555 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 14/2555 เม่ือวันที่ 18 
ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ  ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (คร้ังที่ 2) ใหกับ
บุคคลในวงจํากัด จํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท ตอมาเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ในจํานวน
ดังกลาว 

21.16 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.13.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2556 
เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท ตอมาเม่ือวันท่ี 
23 เมษายน 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน ในจํานวนดังกลาว 

 

21.17 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 894,713,475 บาท (หุนสามัญ 894,713,475 หุน มูลคาหุนละ 1.00 
บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,473,567,377 บาท (หุนสามัญ 2,473,567,377 หุน มูลคาหุน
ละ 1.00 บาท) เปน 3,368,280,852 บาท (หุนสามัญ 3,368,280,852 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท) 
โดยจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 400,000,000 หุนและเพื่อรองรับการใชสิทธิการซื้อหุน
สามัญของบริษัท รุนที่ 1 (NUSA - W1) “ใบสําคัญแสดงสิทธิ” จํานวนไมเกิน 494,713,475 หุน ซึ่ง
บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2556 

21.18 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ผูถือหุนไดมีมติเก่ียวกับเร่ืองทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้ 
21.18.1 อนุมัติยกเลิกจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเดิม จํานวน 400,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement)  
21.18.2   อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 3,368,280,852 บาท ให

เหลือทุน จดทะเบียนจํานวน 2,968,280,852 บาท โดยวิธีการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่
สํารองไวเพื่อรองรับการออกหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 
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400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  รวม 400,000,000 บาท ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

21.18.3   อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลด
ทุนจํานวน   2,968,280,852 บาท เปน 3,968,280,852 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 
1,000,000,000 หุน มูลคา  หุนละ 1 บาท ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 12 
ธันวาคม 2556 

21.18.4   อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวน 400,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ใหแก
บุคคลในวงจํากัด         (Private Placement) โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ กรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ 
หรือกรรมการผูมีอํานาจมอบหมายพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือ
หลายคราว ก็ได และจะเสนอขายใหกับกลุมบุคคลใดกอนก็ไดหรือ กลุมบุคคลทุกกลุมบุคคล
รวมกันในคราวเดียวกันก็ได โดยการกําหนดราคาเสนอขาย ใหแกนักลงทุนที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงคร้ังนี้ ราคาเสนอขายหุนดังกลาวราคาจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
หุนของบริษัท โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนบริษัท
ยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน
กอน วันเสนอขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายตองไมตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของบริษัทหุนละ 1.00 บาท 
โดยจะเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุน 

21.18.5   อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
ใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 

 

21.19 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
คุณสมพงษ รุงเรืองเนาวรัตน จํานวน 150 ลานบาท ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
21.18.4 

 

21.20 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว ซึ่งไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
คุณอาทิกา ทอแกว จํานวน 200 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21.18.4 

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
 

บริษัทฯ : 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผูถือหุนไดมีมติใหออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 1 จํานวน 494,713,475 หนวย ในราคาหนวยละ 0.00 บาท 
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ รุนท่ี 1(NUSA-W1) ตามสัดสวนจํานวนหุนที่มีอยู 5 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญ โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับ 1.00 บาท
ตอหุน ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม และกําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  
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เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพยใหมไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ใหแก
ผูถือหุนเดิม จํานวน 494,701,396 หุน เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ
ซื ้อหุ นสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน ของแตละป ทั้งนี้วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และครั้งสุดทาย
ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 

 

23. หุนกูแปลงสภาพ 
 

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เปนหุนสามัญ ใหแกนักลงทุนตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ในวงเงินไมเกิน 28,000,000 เหรียญดอลลารสิงคโปรหรือเทียบเทาจํานวน 700,000,000 บาท และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเปนผูพิจารณาสภาวะตลาดในขณะที่มีการออกหุนกูแปลงสภาพฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและ
อนุมัติมอบหมายใหฝายบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจจัดการจนแลวเสร็จ ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดหรือแกไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตาม
ความเหมาะสม เชน วันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ จํานวนหุนกูแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในคร้ังนี้ และใน
แตละคร้ังในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพมีการแบงขายหลายคราว จํานวนหุนสามัญที่รองรับหุนกูแปลงสภาพ มูล
คาที่ตราไวของหุนกูแปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบ้ีย การคํานวณ และวิธีการชําระดอกเบี้ย อัตราแปลง
สภาพ ระยะเวลาในการใชสิทธิ ระยะเวลาไถถอน วันส้ินสุดการใชสิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ เปนตน 

2. การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว และ 

3. การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ รายงาน และเอกสาร หลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพดังกลาว การรายงานผลการขาย การเปดเผยสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต หรือขอผอนผัน รายงาน เอกสารและหลักฐานดังกลาว ตอหนวยราชการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวขางตนทุกประการ 

 ทั้งนี้ อยูภายใตวงเงินที่กําหนด และสาระสําคัญท่ีกําหนดไวขางตน 
และในวันดังกลาวบริษัทฯ ไดทําสัญญาจองซื้อหุนกูของบริษัทฯจากกองทุนแอดวานซ ออพเพอรทูนิต้ี ฟนด 

(ผูจองซื้อ) โดยมีบริษัท แอดวานซ แคปตอล พารทเนอรส ไพรเวท ลิมิเต็ด  เปนผูแทนที่มีอํานาจแทนผูจองซื้อ  
ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 9/2556 ไดมีมติใหสัตยาบันในการ

เขาทําสัญญาดังกลาว  
รายละเอียดขอกําหนดสาระสําคัญของหุนกูแปลงสภาพ มีดังตอไปนี้ 
ประเภทของหุนกู  : หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือหุนที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของ บริษัทไมมี

หลักประกันไมมีผูแทนหุนกู หุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

   ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุนกูแปลงสภาพโดยแบงออกเปน 3 ชุด ดังนี้ 
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   หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 ประกอบดวย ชุดยอยท่ีเทาๆ กัน อีก 10 ชุด มูลคารวมชุดละ 
1,000,000 ดอลลารสิงคโปร หรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา 

   หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 ประกอบดวย ชุดยอยท่ีเทาๆ กัน อีก 10 ชุด มูลคารวมชุดละ 
1,000,000 ดอลลารสิงคโปรหรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา 

   หุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 ประกอบดวยชุดยอยที่เทาๆ กันอีก 8 ชุด มูลคารวมชุดละ 1,000,000 
ดอลลารสิงคโปร หรือจํานวนเงินบาทที่เทียบเทา 

           

วงเงิน   : วงเงินรวมไมเกิน 28,000,000 เหรียญดอลลารสิงคโปร หรือเทียบเทาจํานวน 700 ลานบาท 
โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได 

 

สกุลเงิน  :สกุลเงินเหรียญสิงคโปร (อัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 1.00 เหรียญสิงคโปร = 25 บาทไทย) 
 

วิธีการจัดสรร   :เสนอขายใหแกผูลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจงท้ังจํานวนเพียงรายเดียวโดยจะออก
และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ไดโดยผูลงทุน
ตางประเทศสามารถเลือกราคา    แปลงสภาพแบบลอยตัวหรือแบบคงที่ไดโดยบริษัทจะเสนอ
ขายและจัดสรรหุนกูทั้งจํานวนโดยเฉพาะเจาะจงใหแกผูลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งไดแก  
Advance Opportunities Fund ในประเทศสิงคโปร  ที่มีผูบริหารกองทุน คือ Advance 
Capital Partners Ltd. 

 

อายุ   :   3 ปนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารจะกําหนดตอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู 
ในแตละคร้ัง 

 

อัตราดอกเบ้ีย   :รอยละ 2 ตอป  
ระยะเวลาในการใชสิทธิ  : ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพไดทุกวันทําการนับจากวันออกหุน

กูดังกลาวจนถึงเวลาปดทําการของวันทําการวันสุดทายในหน่ึงสัปดาหกอนวันครบกําหนด
อายุหุนกูแปลงสภาพหรือระยะเวลาอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะกําหนด
ตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการออกหุนกูในแตละคร้ัง 

 
ราคาการแปลงสภาพต้ังตน : ผูถือหุนกูแปลงสภาพมีสิทธิเลือกใชราคาใชสิทธิแปลงสภาพไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 

(1) รอยละ 130 ของราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุนสําหรับ 45 วันทําการกอนหนา
ของวันดังตอไปนี้ 
(ก)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 1 : วันที่ทําสัญญาจองซื้อหุนกู 
(ข)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 2 : วันที่ปดของสวนยอยคร้ังแรกของหุนกูชุดที่ 2 
(ค)  สําหรับหุนกูแปลงสภาพชุดที่ 3 : วันใดของสวนยอยคร้ังแรกของหุนกูชุดที่ 3 

   (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพคงที่ (Fixed Conversion Price)”) หรือ 
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(2)  รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียตอหุนของชวงระยะเวลา 3 วันทําการใด ๆ ในระหวาง
ชวงระยะเวลา 45 วันทําการกอนวันใชสิทธิแปลงสภาพท่ีเก่ียวของสําหรับหุนกูแปลงสภาพ 

   (“ราคาใชสิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) 
หมายเหตุ ราคาแปลงสภาพจะไมตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของบริษัทหุนละ 1.00 บาท ซ่ึงเปนไป
ตามขอตกลงระหวางกองทุน Advance Opportunities Fund และบริษัท 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง และปจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวของเปล่ียนแปลงไป บริษัทอาจเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิแปลงสภาพจากที่กําหนด
ขางตนตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรสําหรับการออกหุนกูในแตละ
คร้ัง ตามเงื่อนไขที่บริษัทและกองทุน  จะไดตกลงกัน 

 

อัตราการแปลงสภาพ :  จํานวนเงินตนในสกุลเหรียญสิงคโปรของหุนกูแปลงสภาพ (ซึ่งคิดเปนเงินบาทไทยในอัตรา
แลกเปล่ียนคงท่ี 1.00 เหรียญสิงคโปร = 25 บาทไทย) หารดวยราคาใชสิทธิแปลงสภาพ 

 

จํานวนหุนสามัญท่ี               :   600, 000,000 หุน  
ออกใหมเพื่อรองรับ                 (หมายเหตุ: กรณีที่จํานวนหุนไมเพียงพอสําหรับการแปลงสภาพ ทั้ง 2 ฝายตกลงที่จะยุติหรือ 
หุนกูแปลงสภาพ            ยกเลิก การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้) 

 

การไถถอนและซ้ือหุนกู    : สําหรับหุนกูที่ไมมีการไถถอนหรือซื้อ แปลงสภาพหรือถูกยกเลิกโดยบริษัทน้ัน บริษัทจะตอง
ไถถอนในราคา 100% ของจํานวนเงินตนของหุนกูดังกลาว ในวันซ่ึงเปนวันท่ีครบระยะเวลา 3 
ป นับจากวันปดของสวนยอยที่หนึ่งของหุนกูชุดที่ 1 

 

เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดอนุญาตให
บริษัทฯ เสนอขายหุนกูแปลงสภาพและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพตอนักลงทุนในตางประเทศ 

 

ตอมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 บริษัทฯ ไดออกเสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหมใหแกนักลงทุนตางประเทศ 
Advance Opportunity Fund คร้ังที่ 1 จํานวน 20 ใบหุนกู มูลคารวม 1,000,000 เหรียญสิงคโปรดอลลาร คิดเปนเงิน 25 ลาน
บาท โดยบริษัทฯ ไดรับเงินคาหุนกูแปลงสภาพแลวในวันที่ 9 มกราคม 2557 

ตอมาเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูดังกลาว พรอมชําระคืนเงินตนจํานวน 25 ลานบาท 
พรอม ดอกเบ้ียอัตรารอยละ 2 ตอปเรียบรอยแลว 

 

24. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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25.  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3.00 - 7.00 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่
บริษัทจายสมทบใหในอัตราเดียวกันและจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 บริษัทจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 235,429.16  33,662.00 235,429.16 33,662.00 
 

26. คาใชจายตามลักษณะ 
 

 คาใชจายสําคัญๆ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะ ไดดังนี้ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555  2556 2555 

การเปล่ียนแปลงในตนทุนโครงการพัฒนา          
อสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย (1,316,504,778.69)  (1,533,368,203.02)  (1,138,551,656.6

 
(1,533,368,203.02) 

ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางป 1,503,480,646.87 1,808,822,489.71  1,322,702,124.32  1,808,822,489.71 
คาบริการวิชาชีพตางๆ 16,672,789.24  6,584,933.60 16,058,589.24  6,584,933.60 
คาใชจายพนักงาน 43,430,724.63  31,533,058.50  39,456,770.63  31,533,058.50 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 14,022,343.85  13,134,341.30  13,216,518.33  13,134,341.30 
คาสงเสริมการขาย 12,808,700.31  11,852,862.37  12,064,754.89  11,852,862.37 

 
 

27.  สัญญาเชาระยะยาว 
 

 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน และบริการกับบริษัทแหงหนึ่ง มีระยะเวลาเริ่มต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯ จะตองจายคาเชาและคาบริการในอัตราที่กําหนดไวในสัญญา 

 

 คาเชาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 2.72 ลานบาท ไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนแลว 
 

 คาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนที่ตองจายในอนาคต มีดังนี้ 
 ลานบาท 
ไมเกินหนึ่งป 6.50 
เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 10.91 

28. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 
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 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 
 บาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 
 

 
 (ปรับปรุงใหม)  

 
 (ปรับปรุงใหม) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2,007,840.01  23,859,515.83  -  23,848,687.73 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (145,792.94) 
  

47,842.08
 

(28,945.93)  
 

       47,842.08 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร (ขาดทุน) 1,862,047.07  23,907,357.91      (28,945.93)  23,896,529.81 

 

 จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวของกับผลกําไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 78,000.00 

  
91,500.00 

 
78,000.00  

 
91,500.00 

 
 

สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหักกลบลบกันแสดงยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

   (ปรับปรุงใหม)   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 64,984.92  70,944.78  - 
ประมาณการคาสงเสริมการขาย 467,943.19  412,943.20  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 164,159.00  67,406.20  - 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     - 
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 78,000.00  91,500.00  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี-สุทธ ิ 619,087.11  459,794.18  - 
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  ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอย
ละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ต้ังแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯ ได
สะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาว ในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว
ขางตนแลว 

    กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนท่ีเปนสวนของผูถือ
หุนบริษัทใหญ (ลานบาท)  (49.85)  76.99  (54.62)  76.57 (49.85) 76.99 (54.62) 76.57 

ปรับปรุงกําไร (ขาดทุน)   -  -  -  - - -  -  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีใชในการคํานวณ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ลานบาท)  (49.85)  76.99  (54.62)  76.57 (49.85) 76.99 (54.62) 76.57 

            
จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)  2,393.98  1,762.66  2,393.98  1,762.66 2,393.98 1,762.66 2,393.98 1,762.66 
หุนสามัญสวนเพิ่มจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนสามัญ            

ท่ีสมมติวาออกโดยไมไดรับสิ่งตอบแทน (ลานหุน) -  - - - 282.92 -  282.92  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีใชในการ
คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุน (ลานหุน) 2,393.98  1,762.66  2,393.98  1,762.66 2,676.90 1,762.66  2,676.90 1,762.66 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน)  (0.0208)  0.0437  (0.0228  0.0435 (0.0186) 0.0437 (0.0204 0.0435

 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 64,984.92  70,944.78  154,948.81 
ประมาณการคาสงเสริมการขาย 367,943.19  412,943.20  392,634.25 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 147,312.00  67,406.20  51,553.20 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 78,000.00  91,500.00  88,500.00 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี-สุทธิ 502,240.11  459,794.18  510,636.26 
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30. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

30.1  รายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน      
บริษัทยอย        

บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด        
- เงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  99.99  99.99 
- เงินกูยืมระยะส้ัน -  -  92.21  100.07 

บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด        
- เงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  300.00  - 
- เงินกูยืมระยะส้ัน -  -  134.44  - 

บริษัทรวม        

บริษัท สารศิริ อินเตอร จํากัด        

- เงินลงทุนในบริษัทรวม 157.63  157.18  156.80  156.80 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        

ลูกหนี้การคา        
- บริษัท ยีน ไลฟ จํากัด -  0.08  -  0.08 

- บริษัท ไคโรฟต แบงคอค จํากัด -  0.24  -  0.24 

- บริษัท จี.เค.บิลด แอนด ดีไซน จํากัด 1.00  1.00  1.00  1.00 

- บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา จํากัด 0.18  -  0.18  - 

ลูกหนี้อื่น         

- เงินทดรองจาย        

- บริษัท จี.เค.บิลด แอนด ดีไซน จํากัด -  0.11  -  0.11 

- บริษัท ภูศิริ พร็อพเพอรต้ี จํากัด -  0.02  -  0.02 

- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) 0.07  -  0.07  - 

- เงินเบิกลวงหนาผูรับเหมา         

- บริษัท ไอเอสซีจี จํากัด  0.64  -  0.64  - 
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 ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน    

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น        

- เงินมัดจํา        
- บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด 0.26  0.26  0.26  0.26 
(เดิมชื่อ บริษัท วิลลา เมดิกา  

(ประเทศไทย) จํากัด)        
เจาหน้ีการคา        

- บริษัท จี.เค. บิลด แอนด ดีไซน จํากัด 2.62  4.05 2.62  4.05 
- บริษัท แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น        

แมนเนจเมนท จํากัด 2.45  0.63  2.45  0.63 
- บริษัท โอแอล กรุป 2013 จํากัด 0.02  0.02  0.02  0.02 

(เดิมชื่อ บริษัท โอเล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด)        
- บริษัท วีรวรรณ แอสเสท จํากัด 120.00  130.00  120.00  130.00 

เจาหน้ีอื่น 
- เงินทดรองรับ        

- บริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอรต้ี จํากัด 0.10  0.10  0.10  0.10 
- เงินรับลวงหนาจากลูกคา        

- บริษัท เวสตฟลด จํากัด -  2.00  -  2.00 
- บริษัท พีเอ แมนเนจเมนท แอนด        

คอนซัลแทนต จํากัด -  0.25  -  0.25 
(เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอ็ม. โปสเตอร จํากัด)        

- บริษัท แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น        
แมนเนจเมนท จํากัด 0.12  -  0.12  - 

- คาใชจายคางจาย        
- บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด 2.33  0.78  2.33  0.78 

(เดิมชื่อ บริษัท วิลลา เมดิกา  
(ประเทศไทย) จํากัด)        

- บริษัท วี เอ็ม เฮลท โปรดักส จํากัด -  0.07  -  0.07 
- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) 0.21  0.21  0.21  0.21 
- บริษัท เค เอ็ม พี พร็อพเพอรต้ี จํากัด 0.92  0.38  0.92  0.38 
- บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา จํากัด 0.12  -  0.12  - 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

 ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ยอดคงคาง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน    

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
เงินกูยืมระยะส้ัน        

- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) 97.87  144.31  97.87  144.31 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        

- เงินประกันผลงานกอสราง       
- บริษัท จี.เค. บิลด แอนด ดีไซน จํากัด 6.56  6.70  6.56  6.70 
- บริษัท เอส กาลา อิมพอรต จํากัด 0.01  0.01  0.01  0.01 
- บริษัท แอลทูเอ็น คอนสตรัคชั่น        

แมนเนจเมนท จํากัด 0.05  0.05  0.05  0.05 
- บริษัท ไอเอสซีจี จํากัด  0.03  -  0.03  - 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจาย        

- คุณปริพล  ธนสุกาญจน -  0.16  -  0.16 
- คุณอาทิกา  ทอแกว 0.01  -  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น        
- เงินมัดจําเพ่ือซื้อท่ีดิน        

- คุณอาทิกา  ทอแกว 82.30  -  -  - 
เจาหน้ีการคา        

- คุณจีราวัฒน  พุทธิไตรสิน 0.72  0.24  0.72  0.24 
- คุณอิสรีย  จิระวัตรวิทยา 1.08  0.36  1.08  0.36 
- คุณอาทิกา  ทอแกว 8.26  -  -  - 

เจาหน้ีอื่น        
- เงินทดรองรับ        

- คุณสมจิตร  ชัยชนะ 0.14  0.06  0.14  0.06 
- คุณปริพล  ธนสุกาญจน 0.08  0.02  0.08  0.02 
- คุณศิริญา  เทพเจริญ 0.01  0.05  0.01  0.05 
- คุณปรีชา  ภูขํา 0.01  -  0.01  - 
- คุณวิษณุ  เทพเจริญ 0.03  -  0.03  - 

- เงินรับลวงหนาจากลูกคา 54.30  26.03  26.45  26.03 
เงินกูยืมระยะส้ัน        

- คุณศิริญา  เทพเจริญ 38.43  -  27.62  - 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้ 
 

 ลานบาท   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

 2556  2555  2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป          
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน          
รายไดจากการขายท่ีดิน          

- บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท วิลลา เมดิกา  

(ประเทศไทย) จํากัด 

19.12  206.11  19.12  206.11  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

รายไดจากการเชาพ้ืนท่ีในหองชุดและคาบริการ 
ที่เกี่ยวของ 

        

- บริษัท ยีน ไลฟ จํากัด 
                               

0.97  0.97  0.97  0.97  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

- บริษัท ไคโรฟต  แบงคอค จํากัด 0.40  0.94  0.40  0.94  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

- บริษัท เดอะ กายา จํากัด 0.55  -  0.55 -  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

- บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา 
จํากัด 

0.23  -  0.23 -  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

- บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท วิลลา เมดิกา  

(ประเทศไทย) จํากัด 

0.60  -  0.60 -  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

รายไดอื่น         
- บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา 
จํากัด 

-  0.02  - 0.02  ในราคาท่ีตกลงรวมกัน 

ซื้อท่ีดิน         
- บริษัท เคเอ็น ฟารมาซี จํากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท เคเอ็น เรียลเอสเตท จํากัด) 
-  280.00  - 280.00  ในราคาท่ีตกลงรวมกันโดยอิงราคา

ประเมินท่ีประเมินโดยผูประเมิน 
ราคาอิสระ 

- บริษัท วีรวรรณ แอสเสท จํากัด -  240.00  - 240.00  ในราคาท่ีตกลงรวมกันโดยอิงราคา
ประเมินท่ีประเมินโดยผูประเมิน 
ราคาอิสระ 

คาจางรับเหมากอสราง          
- บริษัท จี.เค.บิลด แอนด ดีไซน จํากัด 0.91  7.30  0.91 7.30  อัตราท่ีกําหนดในสัญญา 
- บริษัท โอแอล กรุป 2013 จํากัด 0.51  0.02 0.51 0.02  ในราคาท่ีตกลงรวมกัน 

(เดิมชื่อ บริษัท โอเล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด)        
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 ลานบาท   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2556  2555  2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป          
กิจการที่เก่ียวของกัน          
คาใชจายอื่น         
- บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร จํากัด 3.10 3.17 3.10  3.17  อัตราที่กําหนดในสัญญา 

(เดิมช่ือ บริษัท  วิลลา เมดิกา  
(ประเทศไทย) จํากัด) 

       

- บริษัท ยีน ไลฟ จํากัด -  0.01  -  0.01  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 

- บริษัท ณุศาพลาญา โฮเทล แอนด สปา จํากัด 0.13  0.12  0.13  0.12  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 

- บริษัท ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม 0.03  0.16  0.03  0.16  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 

- บริษัท เอส กาลา อิมพอรต จํากัด -  0.04  -  0.04  ในราคาที่ตกลงรวมกัน 
- บริษัท ริช แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด -  0.11  -  0.11  ในราคาที่ตกลงรวมกัน 
- บริษัท แอลทูเอ็น คอนสตรัคช่ัน  5.70  9.13  5.70  9.13  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
       แมนเนจเมนท จํากัด         กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
- บริษัท ไอเอสซีจี จํากัด  0.01  -  0.01  -  ในราคาที่ตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียจายที่บันทึกเขาตนทุนของสินคาคงเหลือ          
- บริษัท ภูศิริ พร็อพเพอรต้ี จํากัด -  1.84  -  1.84  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+1.00 ตอป 
- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) 6.38  8.43  6.38  8.43  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+1.00 ตอป 
ดอกเบ้ียจาย          
- บริษัท ณุศาศิริ แกรนด จํากัด (มหาชน) 3.45  1.00  3.45  1.00  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+1.00 ตอป 
- บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จํากัด -  -  2.82  0.38  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป 
- บริษัท ณุศา มายโอโซน จํากัด -  -  3.83  -  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR+1.00 ตอป 
บุคคลที่เก่ียวของกัน          
รายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน          
- คุณปริพล  ธนสุกาญจน 8.00  20.50  8.00  20.50  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
         กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
รายไดอื่น - รายไดจากการริบเงินจอง          
- คุณณภัทร อํานัคฆมณี -  1.80  -  1.80  ไมแตกตางจากรายการที่กระทํา 
         กับกิจการที่ไมเก่ียวของกัน 
ซ้ือที่ดิน          
- คุณอาทิกา ทอแกว 285.96  -  1.20  -  ในราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงราคา

ประ เมิ นที่ ป ระ เ มิน โดย ผู ป ระ เมิ น
ราคาอิสระ 

คาใชจายอื่น          
- คุณจีราวัฒน  พุทธิไตรสิน 0.48  -  0.48  -  อัตราที่กําหนดในสัญญา 
- คุณอิสรีย  จิระวัตรวิทยา 0.72  -  0.72  -  อัตราที่กําหนดในสัญญา 
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30.2  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารน้ีเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินไดแก เงินเดือน และผลประโยชนที่เก่ียวของ รวมถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้
กรรมการและผูบริหารหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ผลประโยชนระยะส้ัน 19,910,291.60  20,545,364.71  19,910,291.60  20,545,364.71 
 

30.3   การโอนโครงการใหบริษัทยอย 
  

เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงโอนสิทธิและหนาที่ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 32.4 และทําบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินและชําระราคา กับบริษัท ณุศา มาย โอโซน 
จํากัด (บริษัทยอย)  โดยท้ังสองฝายตกลงกันวา ทรัพยสินและหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ/หรือ 
ลงทุนในโครงการมาย-โอโซน โดย บริษัทฯ ไปแลว นับต้ังแตวันที่เร่ิมดําเนินโครงการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
บริษัทฯ ตกลงโอนสิทธิและหนาที่ และ/หรือ กรรมสิทธิ์ใหเปนของบริษัทยอย และบริษัทยอยตกลงเปนผูรับผิดชอบ
ชําระราคา และ/หรือ ใหถือเอาราคาท่ีบริษัทฯ จะตองไดรับชําระน้ันโอนไปเปนการชําระคาหุนท่ีบริษัทฯ จะตอง
ชําระในบริษัทยอยแทน หากคงเหลือเงินอยูเทาใดบริษัทยอยจะคืนใหแกบริษัทฯ โดยไมมีดอกเบี้ย นอกจากน้ี
บริษัทยอยยังเปนผูรับผิดชอบบรรดาคาใชจายใดๆ ที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปเพื่อการพัฒนา และ/หรือที่เก่ียวเน่ืองกับ
ที่ดินในโครงการ มาย-โอโซน ทั้งหมดดวย (อนึ่งเกณฑในการคิดราคาทรัพยสิน และ/หรือ เงินที่ลงทุนไปแลว
ดังกลาวใหถือตามคาใชจายท่ีบริษัทฯ ไดจายชําระไปแลว) 
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ราคาตามบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน และคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการมาย-โอโซน ที่บริษัทฯ ได
จายชําระไปแลวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  บาท 

สินทรัพย   

ลูกหน้ีอื่น  1,074,482.46 

สินคาคงเหลือ  50,529,398.13 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   

    - เงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน  229,799,264.00 

    - อื่นๆ  1,325,238.00 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  47,419,127.04 

            รวมสินทรัพย  330,147,509.63 

หนี้สิน   

เจาหนี้การคา   

    - กิจการอื่น  2,638,887.73 

เจาหนี้อื่น  82,798,263.01 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของ  6,835,543.33 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   

    - เงินประกันผลงานกอสราง  3,103,118.54 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  4,905,343.02 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน  67,090.00 

            รวมหน้ีสิน  100,348,245.63 

คาใชจายรวมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  3,924,956.63 

                  รวมมูลคาโครงการมาย-โอโซนที่บริษัทฯ ไดโอนใหแกบริษัทยอย  225,874,307.37 

   
31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และดําเนินธุรกิจใน
สวนงาน ทางภูมิศาสตรในประเทศไทย  ดังนั้นรายได กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเก่ียวของ
กับสวนงานธรุกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

ขอมูลเก่ียวกับลูกคารายใหญ  
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคา 2 ราย  จากการขายที่ดินและบาน
พรอมที่ดิน เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 66 ลานบาท และ 174.51 ลานบาท ตามลําดับ จากยอดรายไดรวมสําหรับปดังกลาว 
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32. สัญญาซื้อทรัพยสิน 
 

 32.1  เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางกับกิจการที่เก่ียวของ
กันแหงหนึ่ง จํานวน 686 แปลง มีมูลคารวม จํานวน 240 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะตองชําระใหแกผูขาย ตามขอตกลงท่ี
ระบุในสัญญาวา จํานวน 110 ลานบาท ใน วันโอนกรรมสิทธิ์ สวนที่เหลือจํานวน 130 ลานบาท ตองชําระภายในระยะเวลา 
15 เดือนนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ และผูขายจะตองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว ภายใน 120 วัน นับจากวัน
ทําสัญญา รายการซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนแลว  เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 
2554  ตอมาในระหวางป 2555 ไดมีการตกลงเลื่อนกําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 2 คร้ังจนคร้ังหลังสุด เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม 2555 ทั้งสองฝายไดตกลงเล่ือนกําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวออกไปเปนภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2555 หรือจนกวาผูจะซื้อจะไดรับอนุมัติวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

 

เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางท้ังหมด เม่ือไดชําระเงินจํานวน 
110 ลานบาท จากการกูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยสวนที่เหลือจํานวนเงิน 130 ลานบาท จะตองชําระให
ครบภายใน 15 เดือน ตามเงื่อนไขของสัญญา (ภายใน 1 กุมภาพันธ 2557)  

 

ตอมาเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมสัญญาจะซื้อจะขายทรัพยสิน 
โดยใหขยายระยะเวลาการชําระราคาซ้ือขายทรัพยสินจากเดิม ออกไปเปนครบกําหนดในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 

 

32.2  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกับบุคคลอื่นทานหนึ่ง จํานวน 2 
โฉนด มีมูลคารวม จํานวน 116.27 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะตองชําระใหแกผูจะขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ (ภายใน 20 
พฤษภาคม 2556) 

 

เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) โดยใหบริษัทฯ จะตองจายชําระเงิน
มัดจําเพิ่มเติมแกผูจะขาย จํานวน 30 ลานบาท ณ วันทําบันทึกขอตกลงดังกลาว และไดตกลงเล่ือนกําหนดการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวออกไปเปนภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 หรือจนกวาผูจะซ้ือจะไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 

 

ตอมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดมีการรังวัดที่ดินใหม มีผลทําใหที่ดินดังกลาวลดลงจํานวน 4-
3-8 ไร   (จาก 38-3-3 ไร เปน 33-3-95 ไร) และมูลคาตามสัญญาลดลงจํานวน 14.31 ลานบาท(จาก 116.27 ลาน
บาท เปน 101.96    ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาพัฒนาโครงการ และคาใชจายที่จําเปนที่เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่ซื้อขางตนเปน
จํานวนเงิน 3.90 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายชําระเพื่อการลงทุนในการพัฒนา ไดแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

32.3  เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 บริษัทยอย ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลอื่นทานหน่ึง จํานวน 
5 โฉนดมี มูลคารวม จํานวน 371.36 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะตองชําระใหแกผูจะขายในวันโอนกรรมสิทธิ์ (ภายใน 20 
พฤษภาคม 2556) 
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เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2556 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติม (คร้ังที่ 1) โดยตกลงเล่ือนกําหนดการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวออกไปเปนภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 หรือจนกวาผูจะซ้ือจะไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน 

 

ตอมาเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดมีการรังวัดที่ดินใหม มีผลทําใหที่ดินดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 1-
2-74ไร(จาก 123-3-15 ไร เปน 125-1-89 ไร) และมูลคาตามสัญญาเพิ่มขึ้นจํานวน 5.06 ลานบาท(จาก 371.36 ลาน
บาท เปน 376.42 ลานบาท) 

 

32.4   เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกับบุคคลอื่นทานหน่ึง (ต้ังแตไตรมาสที่ 
1 ป 2556   เปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัท) จํานวน 78 โฉนด มีมูลคารวม จํานวน 570 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะตองชําระ
เงินมัดจําใหแกผูขาย จํานวน 30 ลานบาท ณ วันทําสัญญา สวนที่เหลือจํานวน 540 ลานบาทชําระใหแกผูขาย ณ วันโอน
กรรมสิทธิ์ (ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2555)  

 

เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) โดยใหบริษัทฯ จะตองจายชําระเงิน
มัดจําเพิ่มเติมแกผูจะขาย จํานวน 200 ลานบาท ณ วันทําบันทึกขอตกลงดังกลาว และไดตกลงเล่ือนกําหนดการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวออกไปเปนภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556  

 

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) โดยตกลงเล่ือนกําหนดการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวออกไปเปนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 หรือจนกวาผูจะซ้ือจะไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งการเล่ือนกําหนดดังกลาว มีเงื่อนไขดังนี้ 

-  ผูจะขายจะไมเรียกเก็บคาใชจายจากการขยายระยะเวลาในชวง 30 วันแรก (วันที่ 1-31 มีนาคม 2556) 
-  ผูจะซื้อจะชําระราคาซื้อขายที่ดินเพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาในชวง 60 วันหลัง (วันที่ 1 เมษายน 

2556 - วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556) ใหแกผูจะขาย เปนจํานวนวันละ 111,780 บาท จนกวาจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน แตไมเกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยใหนําราคาซ้ือขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นไปรวมกับราคาซ้ือขายขางตน รวมเปนราคา
ซื้อขายที่ดินทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ในวงเงินไมเกิน 576,706,800 บาท) 

 

เมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2556 ทั ้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ ่มเติม  (ครั้งที ่ 3) โดยตกลงเลื ่อน
กําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวออกไปเปนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หรือจนกวาผูจะซื้อจะไดรับ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งการเล่ือนกําหนดดังกลาว มีเงื่อนไขดังน้ี 

- ผูจะซ้ือจะชําระราคาซ้ือขายท่ีดินเพิ่มเติมจากการขยายระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ใหแก
ผูจะขาย เปนจํานวนวันละ 111,780 บาท จนกวาจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตไมเกินวันที่ 31 กรกฎาคม 
2556 โดยใหนําราคาซื้อขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นไปรวมกับราคาซื้อขายขางตน รวมเปนราคาซื้อขายที่ดินทั้งหมดในวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ในวงเงินไมเกิน 583,525,380 บาท) 
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เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (บางสวน) จํานวน 2-1-56 ไร คิดเปน
จํานวนเงิน 1.2 ลานบาท โดยจายชําระจากการหักเงินมัดจําดังกลาวขางตน ซึ่งบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์
เรียบรอยแลวซ่ึงเปนไปตามบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 4) 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 5 ) โดยบริษัทฯ ไดมีการรังวัด
ที่ดินใหม มีผลทําใหที่ดินดังกลาวเพิ่มขึ้นจํานวน 22-1-67 ไร (จาก 1,134-2-16 ไร เปน 1,156-3-83 ไร)และราคาซื้อ
ขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 11.26 ลานบาท (จาก 583.53 ลานบาทเปน 594.79 ลานบาท) ในขณะเดียวกัน บริษัทฯคาดวาจะไม
สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ไดภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 จึงไดตกลงเล่ือนกําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จนกวาผูจะซ้ือจะ
ไดรับอนุมัติวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ซึ่งการเล่ือนกําหนดดังกลาวผูจะซ้ือจะชําระราคาซ้ือขายท่ีดินเพ่ิมเติมจากการขยาย
ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ใหแกผูจะขายตามเงื่อนไขเดิม (จายชําระราคาซ้ือขายท่ีดินเพ่ิมเติมวันละ 111,780 บาท 
จนกวาจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ “ผูโอนสิทธิ” ไดทําบันทึกขอตกลงโอนสิทธิและหนาที่กับบริษัท ณุศา 
มาย โอโซน จํากัด (บริษัทยอย) “ผูรับโอนสิทธิ” และคุณอาทิกา ทอแกว “ผูจะขาย/ผูใหความยินยอม” โดยผูโอนสิทธิ
ไดตกลงโอนสิทธิและหนาที่ทั้งหลายทั้งปวงอันพึงมีอยูกับผูจะขาย/ผูใหความยินยอม ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 และบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 ตามที่ระบุไวขางตน รวมทั้งเงินมัดจําคา
ที่ดิน จํานวน 230 ลานบาท ใหแกผูรับโอนสิทธิ 

 

ตอมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 บริษัท ณุศา มาย โอโซน จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติม
สัญญา   (คร้ังที่ 6) กับผูจะขาย วาบริษัทยอยไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบางสวนจากสถาบันการเงินแลว ดังนั้นทั้งสอง
ฝายตกลงชําระราคาที่ดิน (บางสวน) รวม 14 โฉนด เนื้อที่รวม 550-1-45 ไร โดยบริษัทยอยตกลงชําระราคาที่ดิน
ดังกลาว เปนจํานวนเงิน 276,502,120 บาท ใหแกผูจะขาย โดยวิธีการหักชําระราคาจากเงินมัดจําบางสวน เปน
จํานวนเงิน 146,502,120 บาท และบริษัทยอยชําระเพิ่มเติมอีกจํานวน 130,000,000 บาท ในวันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (บางสวน) ในวันที่ 3 กันยายน 2556 สําหรับเงินมัดจําคาที่ดินสวนที่เหลือ อีกจํานวน 82,297,144 
บาท ทั้งสองฝายตกลงนําไปหักชําระราคาของเนื้อที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 604-0-82 ไร เมื่อถึงกําหนดการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในคร้ังตอไป สําหรับกรณีการคิดเงินเพิ่ม (วันละ 111,780 บาท) ผูจะขายยินยอมใหคิดเงินเพิ่มถึงเพียง 
ณ วันทําบันทึกฉบับนี้เทาน้ัน  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายชําระคาซื้อที่ดินสวนที่เหลือ (สุทธิจากเงินมัด
จําคาที่ดิน) เปนจํานวนเงินรวม 230,323,357 บาท และมีเจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน (สวนของที่ดินที่มีการโอนกรรมสิทธิ์
แลวแตบริษัทยอยยังจายชําระไมครบตามสัญญา) จํานวนเงิน 8,258,959 บาท 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คาพัฒนาโครงการ และคาใชจายที่จําเปนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยสินที่ซื้อขางตน
เปน  จํานวนเงิน 169.26 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดจายชําระเพื่อการลงทุนในการพัฒนา ไดแสดงเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย และท่ีดินอาคารและอุปกรณ 
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
 

33.1 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันภายใตสัญญาวาจางผูรับเหมากอสรางบานมีภาระผูกพันที่จะตอง
จายชําระ จํานวน 1,385.70 ลานบาท และจํานวน 1,538.90 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมใน
อัตรา และเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา (เฉพาะบริษัทฯ : 1,232.26 ลานบาท และ 1,538.90 ลานบาท ตามลําดับ) 

33.2 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวน 185.72 
ลานบาท และ จํานวน 102.04 ลานบาท ตามลําดับ 

33.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหลาย
ฉบับ ภายใตสัญญาเหลาน้ี  บริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมในอัตรา และเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา 

33.4 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ  มีภาระผูกพันภายใตสัญญาบริการและอื ่นๆ  เปนจํานวน
ประมาณ 32.98 ลานบาท 

 

34. การเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีความเส่ียงที่เปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเครื่องมือทางการ
เงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญเปนสกุลเงินบาท 

 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ เกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงท่ีใหไวกับบริษัท
ฯ และบริษัทยอย   บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไดมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคู
คา 

 

ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน สุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถามี) เปนมูลคาสูงสุด
ที่เกิดจากความเส่ียง ทางดานสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล

การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
เน่ืองจากมีเงินฝากกับธนาคาร เงินลงทุนระยะยาว และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตามสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินดังกลาว มีอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะไมมีความเส่ียงที่เปน
สาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย 
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ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย เชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน และหน้ีสินทางการเงิน
ดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 

35. เร่ืองอื่น ๆ 
 

35.1  บริษัทถูกฟองรองคดีอาญา 2 คดี เร่ืองเบิกความเท็จ และเร่ืองแจงความเท็จจากโจทกรายเดียวกันใน
เร่ืองเดียวกัน ซึ่งศาลอาญา(ชั ้นตน)ไดมีคําพิพากษา ยกฟองทั ้ง 2 คดี เมื่อวันที ่ 30 ตุลาคม 2552 และวันที ่ 28 
ธันวาคม 2552 แตโจทกไมเห็นดวยกับคําตัดสินทั้งสองคดี ดังนั้นจึงไดทําหนังสือยื่นอุทธรณตอศาลเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2552 และวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553   

ตอมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาคดีแจงความเท็จ โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นตน
โจทกไม  ฎีกา คดีดังกลาวถึงที่สุดแลว สวนคดีเบิกความเท็จ ขณะนี้คดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
 

35.2  เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ผูเชาหองชุดของบริษัทรายหน่ึงไดฟองรองบริษัทฯ (จําเลยรวม) กิจการท่ีเก่ียวของกัน
แหงหนึ่ง และบริษัทแหงหนึ่งกับศาลช้ันตน เร่ืองผิดสัญญาตัวแทน และเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยประมาณ 8.61 ลาน
บาท  

ตอมาเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษา ยกฟองคดีความดังกลาว และโจทกไมใชสิทธิ
อุทธรณ ปจจุบันคดีดังกลาวถึงที่สุดแลว 

 

35.3  เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ถูกฟองรองคดีแพง เรื่องผิดสัญญา จากบุคคลอื่นทานหนึ่ง โดย
มีทุนทรัพยประมาณ 21.12 ลานบาท  

 

ตอมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ศาลพิพากษาใหบริษัทฯ เปนฝายแพคดี โดยใหบริษัทฯชําระเงินจํานวน  6.12 
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมเห็นดวยกับคําตัดสินดังกลาว จึงไดทําหนังสือย่ืน
อุทธรณตอศาลอุทธรณ ปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาล 

 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับคดีฟองรองดังกลาว จึงไมไดบันทึก
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี 

 

35.4  เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2556 บุคคลอื่นทานหนึ่งไดฟองรองบริษัทฯ (จําเลยรวม) กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน
แหงหนึ่ง(จําเลยที่ 1) ตอศาลแพง เร่ืองเพิกถอนการฉอฉลของที่ดินแปลงหนึ่งในป 2555   โดยไมมีทุนทรัพย เม่ือวันที่ 15 
มกราคม 2557 ศาลแพง มีคําพิพากษายกฟองโจทก ปจจุบันคดีอยูระหวางโจทกใชสิทธิย่ืนอุทธรณ 

 

36.  การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) หรือสวนของผูถือหุนตามที่เคยรายงานไว 
การจัดประเภทรายการใหมที่สําคัญมีดังนี้ 
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บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 

      (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามท่ี 
จัดประเภทใหม 

 ตามท่ี 
เคยรายงานไว 

 ตามท่ี 
จัดประเภทใหม 

 ตามท่ี 
เคยรายงานไว 

งบแสดงฐานะการเงิน  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

        

     ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  1.32  0.32  1.32  0.32 

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ  3,792.89  4,022.81  3,792.89  4,022.81 

     อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ  457.64  229.00  457.64  229.00 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  17.69  16.41  17.69  16.41 

     เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน  134.70  134.30  134.70  134.30 

     เจาหน้ีอื่น  194.40  193.80  194.35  193.75 

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด         

               ชําระภายในหน่ึงป  791.45  491.30  791.45  491.30 

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ  778.74  1,078.89  778.74  1,078.89 
งบกําไรขาดทุน  
     สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 

 
     

     ตนทุนคาเชาและคาบริการ  14.11  9.17  14.11  9.17 

     คาใชจายในการบริหาร  100.51  105.45  100.18  105.12 

 
37. การอนุมัติงบการเงิน 
 

 งบการเงินระหวางกาลน้ี ไดรับอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ เม่ือ 27 กุมภาพันธ 2557
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  History 
Nusasiri Public Company Limited (“the Company”) (Previously, Angpao Assets Public 

Company Limited and Thai Durable Textile Public Company Limited was established on August 
19, 1960 to operate a textile business.  On August 10, 1992,  the Company’s shares were listed on 
the Stock Exchange of Thailand (SET), and in 1994, the Company was converted to a public 
limited company.  

During 1993 – 1997, the Company had incurred losses.  As a result, in 1997, the Company 
was notified by SET that it had fallen into criteria of the securities that may be delisted from SET, 
and SET had ordered the Company’s shares, which was traded on the Textile sector, to be 
transferred to the companies under rehabilitation plans (REHABCO).  Later, the Company had 
proceeded with its plan for exclusion from being delisted.  Therefore, in April 2003, SET had 
allowed the Company’s shares to be traded again under REHABCO sector. 

The free trade agreement and the removal of textile quota allocation during early 2005 
caused an intense competition both within the country and abroad.  As a result, the price of textile 
products had fallen.  The company incurred losses and faced liquidity problems, and SET had 
suspended the trading of the Company’s shares until the Company can meet the criteria for 
exclusion from being delisted and transferring back to normal sector.  In 2006, SET had removed 
REHABCO sector and transferred the Company to be under the Non-Performing Group. 

In 2006, the Company ceased to operate its textile business.  In February 2006,  it terminated 
the operations of yarn spinning and weaving, and in June 2006, it withheld all production activities 
of its garment department.  On December 22, 2006, SET had notified an additional condition 
stipulating that the Company had fallen into criteria of the securities that may be delisted as the 
Company had ceased to operate almost all of its business and its operating assets had significantly 
fallen. 

After terminating the textile business, the Company has established a new business,                      
a property development business.  The Company has begun operating its property business starting 
from being a property sales agent.  Afterwards, in July 2009, the Company’s shareholders’ meeting 
had approved an acquisition of assets from Nusasiri Grand Public Company Limited and KMP 
Property Company Limited (“Nusasiri Group”) to be its operating assets, consisting of five projects 
with an amount of not exceeding Baht 2,490.00 million baht to be its operating assets and enable 
the performance of the Company. The Company owns the trademark “Nusasiri” this is the original 
famous brand and well-know among the customers who is a better position.  The Company has 
permission to use the service sign “Baan Krisana” in the Baan Krissan Rama 5 Project which is 
quite well-know. The assets acquired comprise of;  

1)  The Plaza zone of the condominium unit of Nusasiri Grand Condo Project 
(Sukhumvit-Ekamai) 

2)  The land and construction of Nusasiri Sathorn-Wongwaen Project. 
3)  The land and construction of Nusasiri Sathorn-Pinklao Project. 
4)  The land and construction of Nusasiri Rama 2 Project. 
5)  The Krisana Rama 5-Kanchanapisek Project. 
Cash payment is not more than Baht 1,500 million and paid in shares  to Nusasiri Group is 

not exceeding 3,304.38 million shares at the price of Baht 0.35 per share, worth no more than Baht 
1,156.53 million, and change its name to  Angpao Assets Public Company Limited .  Later in 2011 
the Company has launched  2  projects on behalf of the Company as follows; 

1) Up Ekamai Condominium Project , Ekamai Road. 
2) Parc Exo Condominium , Kaset-Navamintr Road 
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 Current revenue of the Company to the development of real estate projects for sale. By the 
year 2013, the company opened a new market, expansion into the provinces with a focus on 
investment to the province's growth potential and the demand for housing continues such as Pattaya 
and KhaoYai. However, in 2013 the company's revenue still comes from sales of homes and land 
development projects, which is a continuation of the previous year. The distribution of single 
detached residential in horizontal typewith project namely:NusasiriRama 2, Krissana Rama 5, Baan 
Narathorn and begin to recognize revenue slightly from the high rise projects such as PARC EXO, 
also the revenue from the sale of land within the project My Ozone is a new investment project in 
early 2013 as well. 
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  SUMMARY FINANCIAL INFORMATION. 
 

        
(Unit : Thousand Baht) 

                
2013 2012 2011

                 6,321.00                  4,726.05                  3,121.68

                 5,109.39                  3,792.88                  2,489.44

                    585.99                     457.64                     290.07

                    299.39                       17.69                       16.20

                    321.43                     247.08                       20.31

                 1,151.18                     791.45                     293.72

                 3,594.17                  2,398.37                  1,440.61

                 2,623.56                  2,273.56                  4,292.98

- - (2,419.25)

                 2,726.82                  2,328.58                  1,681.07

                    338.32                     506.02                     779.65

                    341.15                     543.08                     788.36

                    200.18                     290.94                     555.80

                    138.14                     215.08                     223.85

(51.70)                       76.98                       56.36

1.14                         1.32                         0.44

(0.02)                         0.04                         0.01

(15.15) 14.17                         7.15

(0.01) 3.31                         3.35

(0.82) 1.63                         1.81

 -  - - 

Investment properties

ASSETS

TOTAL ASSETS

Inventories

Gross profit on sales

Property, plant and equipment

LIABILITIES AND SHAREHOLDER'SEQUITY

Trade payables

Current portion of long - term loans

Issued and paid - up share capital

Discount on issue of ordinary shares

Current Liabilities

PERFORMANCE 

Revenues from the sale

Total Revenues

Cost of sales

Total Liabilities

Rates of return on total assets  (%)

Dividend per share (Baht/Share)

Total Profit (Loss)

FINANCIAL RATIOS

Book value per share (Baht/Share)

Basic profit (Loos)  (Baht/Share)

Net profit (Loss) to revenues (%)

Rates of return to the shareholders. (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIAL HIGHLIGHTS 
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 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

 
 

( Unit : Thousand Baht) 
2013 % 2012 % 2011 %

Cash and cash equivalents              7.44 0.12            45.16 0.96          252.76              8.10

Temporary investments-units trusts              8.50 0.13              4.03 0.09            33.52              1.07

Other receivables            17.91 0.28            14.49 0.31            12.63              0.40

Inventories-net       5,109.39 80.83       3,792.88 80.24       2,489.44            79.75

Other current assets          119.04 1.88          230.90 4.88            15.00              0.48

Total Current Assets       5,262.28 83.25       4,087.46 86.47       2,803.35            89.80

Investments in associate          157.63 2.49          157.18 3.33                  -                   - 

Investments in subsidiary                  -   0.00                  -   0.00                  -                   - 

Other long - term investments              1.14 0.02              1.22 0.03              1.21              0.04

Assets for rent -net          586.00 9.27          457.65 9.68          290.08              9.29

Equipment - net          299.40 4.74            17.70 0.37            16.21              0.52

Intangible assets - software - net 14.55 0.23 5.74 0.12 10.83              0.35

Total Non - Current Assets       1,058.72 16.75          639.49 13.53          318.33            10.20

Total Assets       6,321.00 100.00       4,726.95 100.00       3,121.68          100.00

Short - term borrowings from financial institutions          184.49 2.92          175.00 3.70                  -                   - 

Trade payables          321.44 5.09          247.09 5.23            20.32              0.65

Other payables          283.62 4.49          194.41 4.11            93.18              2.98

Current portion of finance lesse obligations and long-term loans       1,153.17 18.24          792.65 16.77          296.63              9.50

Short-term borrowings from related parties          136.30 2.16          144.31 3.05            71.51              2.29

Other current liabilities          114.67 1.81            65.13 1.38            28.71              0.92

Total Current Liabilities       2,193.69 34.70       1,618.59 34.24          510.35            16.35

Finance lease obligations - net              3.31 0.05              0.72 0.02              1.91              0.06

Long - term borrowings - net       1,396.35 22.09          778.73 16.47          928.10            29.73

Others non-current liabilities              0.82 0.01              0.33 0.01              0.25              0.01

Total Non - Current Liabilities       1,400.48 22.16          779.78 16.50          930.26            29.80

Total Liabilities       3,594.17 56.86       2,398.37 50.74       1,440.61            46.15

                - 

Issued and paid - up share capital       2,623.57 41.51       2,273.57 48.10       4,292.99          137.52

Discount on issue of ordinary shares 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,419.25) (77.50)

Retained earnings (Deficit)              4.80 0.08            54.65 0.01 (193.11) (6.19)

Other components of equity              0.31 0.00              0.37 0.01              0.44              0.01

Total Shareholders' Equity            98.15 1.55              0.00 0.00

Non-Controlling Interests       2,726.83 43.14       2,328.59 49.26       1,681.07            53.85

Total Liabilities and Shareholder's Equity       6,321.00 100.00       4,726.96 100.00       3,121.68          100.00

ASSETS

SHAREHOLDERS’ EQUITY

CURRENT ASSETS

Non-CURRENT ASSETS

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EOUITY

NON - CURRENT LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES
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       (Unit : Thousand Baht) 

2013 % 2012 % 2011 %

Revenues from the sale of land and land including houses      316.30 93.49      494.34        97.69      750.93        96.32

Revenue from rental income and service of condominium units        22.02 6.51        10.29          2.03        23.83          3.06

Revenue from construction              -   0.00          1.39          0.27          4.89          0.63

Total Expenses & Service      338.32 100.00      506.02      100.00      779.65      100.00

Cost of sales      186.98 55.27      275.45        54.43      539.01        69.13

Cost of rental income and services of condominium units        13.21 3.90        14.10          2.79        11.78          1.51

Cost of rendered construction service              -   0.00          1.39          0.27          5.01          0.64

Total Cost of sales and services.      200.19 59.17      290.94        57.50      555.80        71.29

Gross profit      138.13 40.83      215.08        42.50      223.85        28.71

Other income          2.85 0.84        37.03          7.32          8.68          1.11

Total Revenues          2.85 0.84        37.03          7.32          8.68          1.11

     140.98 41.67      252.11        49.82      232.53        29.82

Selling expenses        36.93 10.92        43.99          8.69        48.46          6.22

Administrative expenses      141.55 41.84      100.51        19.86      100.95        12.95

Finance cost        12.78 3.78          7.09          1.40          7.20          0.92

Total Expenses      191.26 56.53      151.59        29.96      156.61        20.09

Share of Profit (LOSS) of Associate          0.44 0.13          0.37          0.07              -               - 

(49.84) (14.73)      100.89        19.94        75.92          9.74

1.86 0.55        23.91          4.73        19.55          2.51

(51.70) (15.28)        76.98        15.21        56.37          7.23

(0.02)          0.04          0.01

  2,393.98   1,762.50   3,798.46

REVENUES

COST OF SALES & SERVIC

BASIC PROFIT  PER SHARE

THE WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY 
SHARES (SHARES)

OTHER INCOME

PROFIT BEFORE SALES

PROFIT  BEFORE INCOME TAX EXPENSES

INCOME TAX EXPENSES

PROFIT  FOR THE YEAR
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(Unit : Thousand Baht) 
2013 2012 2011

Profit for the year (51.70)                       76.99                       56.37

Depreciation and amortization 14.02 13.14                       14.94

Doubtful account (reversal of allowance for doubtful accounts)                         0.03 (0.36)                         0.35

Employee benefit expenses 0.48 0.24                         0.17

The actuarial losses (gains) arising from defined benefit plan 0.00 (0.15) 0.00

Loss (gain) on sales of condominium units for rent 0.00 (32.32) (7.26)

Interest incomes (0.06) (0.19) (0.17)

Dividend incomes 0.00 0.00 (0.11)

Share of loss (profit) of associate (0.44) (0.37)                             - 

Interest expenses                       12.67                         2.59                         3.70

Tax expenses 2.00 23.85                       19.55

Deferred tax current income. (0.14) 0.04                             - 

Decrease (increase) in trade account receivables - related parties                         0.14 (0.07) 8.72

Decrease (increase) in trade account receivables - other parties (4.65) 30.93 (18.56)

Decrease (increase) in other receivables (2.85) (2.78) (3.50)

Decrease (increase) in inventories (1,283.89) (1,533.36)                     206.67

Decrease (increase) in other current assets  - deposit for purchasing land 35.40 (215.00) (15.00)

Decrease (increase) in other current assets & Buildings  - deposit for purchasing land  -  - - 

Decrease (increase) in other current assets  - others (5.85) (0.54) 0.00

Decrease (increase) in other non current assets - withholding income tax                             -                           6.70                         0.71

Decrease (increase) in other non current assets - others (3.89) (1.29) (0.77)

Increase (decrease) in trade payables - related parties (7.80)                     132.13 (0.44)

Increase (decrease) in trade payables - other parties                       73.88                       94.84                       12.98

Increase (decrease) in other payable                       88.66                     106.53 (12.31)

Increase (decrease) in other current liabities - construction  retention                       53.11                       24.46                         5.84

Increase (decrease) in other current liabities - others                         8.29                         2.99                         0.94

Interest received                         0.06                         0.19                         0.17

Income tax paid (17.32) (20.86) (8.82)

Net cash inflows (outflow) from operating activities (1,089.85) (1,291.67)                     264.17

Interest received  -  - - 

Dividend received  -  -                         0.11

Decrease (increase) in current investment - unit trust  -  -                         0.02

Decrease (increase) investment in associate 0.00 (156.80) - 

Decrease (increase) investment in subsidiary  -  - - 

Decrease (increase) investment in subsidiary (0.08)                         0.00                         1.00

Decrease (increase) in other long - term investment                             -                         84.24                       15.94

Acquisition in investment properties (136.88)

Acquisition in preperty, ;oant and equipment (223.43) (4.04)

Proceeds from sales of condominium units for rent   -  - - 

Acquisition in equipment 0.00 (4.06)

Acquisition in intangible assets - software (1.40)  - (0.00)

Net cash inflows (outflow) from investing activities (361.79) (76.60)                       13.01

Increase (decrease) in short - term borrowings from financial institution                         9.49                     175.00 - 

Increase (decrease) in short - term borrowings from related parties (12.57)                       72.80 (0.27)

Repayment of financial lease obligations (2.64) (3.12) (2.99)

Increase (decrease) in long - term borrowings                     975.32                     357.91 (256.60)

Increase in share capital                     350.00                     570.01                     200.00

Increase in ordinary share capital of the subsidiary                     100.00

Finance cost paid (5.67) (11.93) (3.70)

Net cash inflows (outflow) from financing activities                  1,413.93                  1,160.67 (63.56)

(37.72) (207.61)                     213.63

                      45.15                     252.76                       39.13

                        7.43                       45.15                     252.76

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash 

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF YEAR

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 

INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS - NET
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The year 2013 was the year of real estate sector continues to slow, mainly due to the rate of 
economic growth declined from a year ago since the negative factors both within and outside the 
country such as political stability, the volatility of the exchange rate of the baht to appreciate more, 
natural disasters, labor shortages in some industrials. Most of all the problem of cost increasing of 
the wage to Baht 300 nationwide, including the increase of the energy, oil, electricity, transport and 
so on. For the year 2013, the company has expanded less. The company focuses on selling existing 
products, attributed to negative factors both within and outside the country as it was mentioned 
above. 
 
In 2013, the Company Board of Directors totaled nine times to monitor the operation of the 
business. And discuss the critical issues that are beneficial to the Company. In 2014, the Company 
has been set up to share the conference only by its independent non-executive directors. 
 
The Company is principally engaged in property development and full which is evident from the 
policy of the administration of the Company. The commitment to conduct business according to 
strict corporate governance and continuously to benefit shareholders and company’s interested 
persons. Meanwhile The Company's commitment to social and environmental with the support and 
encourage community development activities around the project of the Company, which is based 
on the business principles of good governance (Social Corporate Responsibility) for the year 2013, 
the Company has undertaken various activities; 

Corporate Social Responsibility 
- The donation supports the student culture, donated a stable development, donations to 

the school for the blind, under the Royal Patronage in Chiang Mai amounting  
- Donated teaching aids and improvement of school buildings to Thupluang School, 

NakhonPathom  
- Donate to help the Southern soldier’s Fund, Navy Marine Corps  
Religious activities 
- Contributing property in the ceremony hall construction,WatNamphuChaisit in 

Ratchaburi  
Activities to the community for company projects 
- Make merit dry foodstuff and events at Children's Day project at Na Rathorn Project 
- Make merit dry foodstuff at Rama Five Project 

For the year 2014, the Company has policy to corporate social responsibility and environmental 
activities for the community such as. 

Community Activities for people who live in the Company’s project. 
- Activities New Year Charity  
- Activities to pour water on Songkran Festival’s Day 
- Activities on the Father’s Day 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
- Operation support the school's project according tothe policy of Dream School Project 

of the Ministry of Educationby developingSupsetthi school ,Kindergarten - Grade 6, 
located near NUSA My Ozone (at KhaoYai), about 2 km. The company has sponsored 
the scholarships, educational equipment, sports equipment, building cafeteria, Library 
for sources to learn more of the youth in the community to raise school standards and 
to encourage children to be close to their parents, create a warm family reduces costs 
and youth development, which is a resource of national importance to quality. 

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
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- Implementation of development activities Sapsetthivanaram Temple which is located 
near NUSA My Ozone (at KhaoYai).  The Company will be donated to build a toilet 
to the temple, which is the embodiment of mind of people in surrounding 
communities. 

Environmental activists  
-   Environmental management, such as landscaping, gardening, and nature restoration 

project to achieve social and environmental friendly as well. 
-  The Health Care Center for the Project. 
-  Security Management.  
-   The management of waste and waste materials from the projects construction etc. 

 
The development activities such as company policy, striving to create a better social 
reintegration.In addition, the Company will also continue to carry out other social activities in the 
future constantly to return for a trust reliance thanks for clients and to instead rely on the company's 
projects as always. 
 
Finally, on behalf of NUSASIRI Public Company Limited (the Company) would like to thanks our 
shareholders, customers, business partners ,the financial support as well as the executive and staff 
for a strong impetus and support company continued to grow always. The Company will adhere to 
the policies, management and administrative capital intensive, commitment to business 
development and operations management under the principles of good corporate governance and 
innovation to meet the diverse needs of customers forever. 
 
 
 
 
 
Mr. PreechaPhukham 
Chairman of the Board of Directors 
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The Audit Committee of the Company has appointed by the Board of Directors. Consists of three 
independent directors are Mr. Narongchai Satanupong was a chairman of the Audit Committee,  
Mr. Surasak Narkswas and Mr.Amnuay Preemonwong were Audit Committee which are qualified 
according to the requirements of the Stock Exchange of Thailand. By performing duties and 
responsibilities assigned by the knowledge, skills and wisdom. Sufficient and independent. 

In the year 2013, the Audit Committee has three times the total number of Audit Committee 
meetings are attended at all times. And a meeting with management and the external auditors, 
internal auditors, as appropriate.  
 
The Audit Committee has not only supported the Board of Directors to perform its duties and 
responsibilities, but also closely monitored to ensure the good corporate governance.The findings 
of the Audit Committee are summarised as follows: 
 
1.  Financial Reporting. The Audit Committee has reviewed the financial statements and 
quarterlyfinancial statements for the year 2013 at the meeting to ask questions and get clarification 
from theauditor and administrators involved to ensure that the financial statements of the Company 
and thedisclosure of sensitive information is accurate, complete, reliable, consistent with the law 
andannouncements related and prepared in accordance with generally accepted accounting 
standards. In addition, the Audit Committee had meetings with the external auditors without 
management of the Company to consider one last comment Audit scope and approach of the annual 
audit. 

2.  Internal control. The Audit Committee has reviewed and assessed the adequacy of internal 
control systems of the Company by considering the report of the Internal Audit Department and the 
external auditors to ensure that Internal control of the Company are adequate to prevent and reduce 
the risks that may arise. 

3.  Regulatory audit. The Audit Committee has reviewed the internal audit to evaluate the 
effectiveness of the internal audit with regard to the internal audit plan for the year. Reporting the 
results of the audit edited by monitoring reports on key issues and make recommendations to 
improve the audit efficiency and effectiveness, the annual performance review of the audit. 

4.  A good corporate governance. The Audit Committee has reviewed the performance of the 
Company shall be in accordance with the Securities and Exchange Commission Requirements of 
the Stock Exchange of Thailand, as well as laws relating to the business of the Company. 

5.  Transaction or items that may have a conflict of interest. Audit Committee review and 
comment on the transaction or items that may have a conflict of interest of the company to consider 
that transactions are reasonable conditions prescribed by the SET with respect to the benefit of all 
stakeholders. 

6.  Considered and the appointment of auditors for the year 2014, the Audit Committee has 
considered together by the performance independence and appropriateness of the compensation. 
Approve the appointment of the A.M.T Associates as auditors of the Company, including the 
remuneration of the auditors for the year 2014 and presented to the Board of Directors to propose 
the General Meeting of shareholders for approval. 
 
 
 
 
 

AUDIT COMMITTEE’S REPORT 
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In summary overall, the Audit Committee performed its duties according to the Audit Committee 
Charter approved by the Board of Directors. And that the Company's financial the review shows 
that these financial reports were in conformity to generally accepted accounting principles as well 
as provided sufficient disclosure and adequate system of internal control, Including laws and 
regulations relating to the conduct of its business. effective management with good corporate 
governance. Thus, the Management’s performances could be examined to ensure the best interest 
of all stakeholders. 
 
 
               
 
 
(Mr. Narongchai Sathanuphong) 
Chairman of  the Audit Committee    
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The Board of Directors of the Nusasiri Public Company Limited resolved the forming of the 
Nominating and Remuneration Committee, and appointed the three following non-executive 
directors are Mr. Surasak Narkswas was a Chairman of the Nominating and Remuneration 
Committee, Mr. Narongchai Satanupong and Mr.Amnuay Preemonw were of the nominating and 
remuneration. The Committee held two meetings in 2013 
 
The Nominating and Remuneration Committee has its duties and responsibilities that are 
prescribedin its articles of establishment. Its scope of responsibility includes involvement in aspects 
such as theremuneration program and human resource policy, director selection, compensation for 
the Chairman of the Executive Committee and the Chief Executive Officer. It also provides 
explanations for questions raised in the Shareholder’s Meeting regarding compensation for the 
Company’s directors and executives. 
 
For the selection of the candidates for the Company’s directorship and top executives’ positions, 
the Committee based its review on the proficiency and appropriate qualifications of each member 
according to the Company’s requirements. The setup of the Committee and the composition of its 
members are formed in the appropriate ratio element which is duly required by the legal framework 
that is basically prescribed in the Company’s Articles of Association and the Principles of Good 
Corporate Governance. 

As for the details of the Company’s compensation scheme for directors and executives disclosed in 
this annual report under the heading of “Disclosure and Transparency”, the Nominating and 
Remuneration  Committee is of the opinion that they are appropriately structured to fit with the 
duties and responsibilities of the directors and the executives, and are in line with the Company’s 
standards, its operating results and business environment, the performances of those directors and 
executives , as well as the general economic conditions. 

 

 
 
 
Mr. Surasak Narkswas 
Chairman of the Nominating and Remuneration Committee 
  
 

REPORT OF THE NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE 
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The Risk Management  Sub-Committee of the Nusasiri Public Company Limited comprises of six 
members who are executives of the core business departments of the Company. They are: 

1. Mr. somjitr  Chaichana  Chairman of  the Risk Management  Sub-Committee 
2. Mr. Surachai Saengow  Risk Management  Sub-Committee 
3. Mrs. Manussanun Atchariyapruek Risk Management  Sub-Committee 
4. Mr. Montri  Makaranont  Risk Management  Sub-Committee 
5. Ms. Laksamol Yasothon  Risk Management  Sub-Committee 
6. Mr. Anusak  Monklang  Risk Management  Sub-Committee / Secretary 
 
The Risk Management Sub-Committee has its duty and responsibility to stipulate risk management 
principles and policies, to assess and analyze corporate risk, to prioritize the corporate risk profile, 
toprovide guidelines for appropriate risk management strategy, to contain risks within acceptable 
limits and at suitable costs, and to monitor and evaluate outcomes of the risk management measures 
to further report to the Executive Committee, the Audit Committee and the Board of Directors. 

In 2013, the Risk Management Sub-Committee held every quarter with quorum present to review, 
assess and analyze the corporate risk, as well as to prioritize the corporate risk profile.                       
The Committee also requested executives of relevant departments to present their risk control 
measures for consideration and implementation. It also monitored the performance of risk 
management procedures, and mitigation of residual risks to ensure that they were within the 
acceptable level, while regularly updating risk environments and situations, to assure that the 
Company has adequate and suitable risk management mechanisms that are continually put into use. 
All of these shall assure that risks are contained within acceptable levels, and protective measures 
are exercised to support and enhance the Company’s ability to reach its objectives and targets, and 
also be able to appropriately render maximized benefits to its business, shareholders, and 
stakeholders. 
 
 
 
 
 
Mr. somjitr  Chaichana 
Chairman of the Risk Management Sub-Committee 
 
 

REPORT OF THE RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE 
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Mr. Preecha Phukham 
-  Chairman of the Board of Directors/ 
-  Chairman of Executive committee 

Mr. Narongchai Satanupong 
-  Director 
-  Chairman of Audit committee 
-   Nominating and Remuneration  
   Committee 
   (Independent Director) 

Mr. Surasak Narkswas 
-  Director 
-  Audit committee 
-  Chairman of the Nominating  
   and Remuneration  Committee 
   (Independent Director) 

Mr. Amunay  Preemonwong 
-  Director 
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   Remuneration  Committee 
  ( Independent Director) 

Mr. Visanu Thepcharoen 
-  Director 
-  Vice Chairman 
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-  Director 
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-  Deputy Chief Executive Officer 
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Mrs. Siriya  Thepcharoen 
-  Director 
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 NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED  
 Nature of Business  Property Development  
 Registration No.   BorMorJor. 0107537001595 ( Old BorMorJor. 406) 
 Head office    29 Bangkok Business Center Building 30th Floor, 

Soi Ekamai, Sukhumvit 63, Klongton Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 Tel : 02-714-4555 Fax : 02-714-3545-6 
Home Page: www.nusasiri.com 

 Type of Shares   Common 
 Registered Capital  3,968,280,852  Shares 
 Par Value Per Share  1 Baht 
 Paid up Capital   2,823,567,377 Baht (At 7 February  2014) 

 NUSA WATER LAND CO.,LTD. 
 Nature of Business   Water Park, Plaza, Amusement park and Malls  
 Registration No.   0105555170504 
 Head office    29 Bangkok Business Center Building 30th Floor, 

Soi Ekamai, Sukhumvit 63, Klongton Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 Tel : 02-714-4555 Fax : 02-714-3545-6 

 Type of Shares   Common 
 Registered Capital   4,000,000 Shares 
 Par Value Per Share  100 Baht 
 Paid up Capital   400,000,000 Baht (At 3 February  2014) 
 % of Investment   99.99% 
 

 NUSA MY OZEN CO.,LTD. 
Nature of Business  Property Development and Golf 

 Registration No.   0105556131260 
 Head office    29 Bangkok Business Center Building 30th Floor, 

Soi Ekamai, Sukhumvit 63, Klongton Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 Tel : 02-714-4555 Fax : 02-714-3545-6 

 Type of Shares   Common 
 Registered Capital  4,000,000 Shares  
 Par Value Per Share  100 Baht 
 Paid up Capital   400,000,000  Baht  (At 26 December 2013) 
 % of Investment   75.00% 
 
 

    REFERENCES PERSON 
 The Securities Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

     4,6-7th Floor, The Stock Exchange of Thailand Bldg., 
62 Ratchadapisek Rd., Klongtoey , Bangkok 10110 
Tel. 02-229-2800,  Fax: (662) 02-3591259 

Auditors     Mrs. Natsarak Sarochanunjeen C.P.A. No. 4563 
A M T Associate Office 
491/27 Silom Plaza Bldg Silom Khwang Silom  
Khet Bang Rak  Bangkok 10500 
Tel. 02-234-1676, 02-234-1678, 02-235-5178, 
Fax: 02-237-2133 

 

GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND ITS 
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The Company's policy is to invest in the core business related to real estate with regard to the 
suitability of each type of business, consists of land and a house with land. Business space for sale 
and rent, and in the plaza about health.Business of Construction Type: Condominium,  Rental 
business and  Business of Community Mall, Water Park Plaza and Golf business. The Company's 
management is aware of the needs of consumers and to facilitate usability whether traveling Safety 
in residential hygiene and the environment emphasis on social and environmental potential, the 
residents receive full benefits. 

The Company is committed to conducting business in accordance with corporate governance 
regulations, practice to focus a substantial and ongoing both for the benefit of shareholders and the 
interested persons of the Company. 

The company adheres to the principle of corporate governance seriously to provide a 
framework for conducting business with integrity for good image Including tracking the 
performance of the company continues and policy makers to make appropriate returns to the 
Committee, Management Team and staffto achieve fairness, further optimize the system 
performance and cause the solder joint benefit our shareholders will lead to increased value on 
investment for shareholders and stakeholders, all parties in the end. 
 

  VISION AND MISSION IN THE BUSINESS. 
  Vision:  A leading real estate company is committed towards making progress on the 

project. To create lasting success taking into account the interests of both customers and 
shareholders. 
   Mission: We focus on developing High-Quality Real Estate projects to offer highest 
values to our customers while creating strong financial status and maximizing shareholders’ values. 
Furthermore, our missions comprise long-term stabilities of financial standing, good image and 
governance of the company. Last but not least, the operational transparency and the corporate 
social responsibility (CSR), especially; the environment is the main concern to the company. 

 
 CHANGES AND SIGNIFICANT DEVELOPMENT OF THE BUSINESS.   

Nusasiri Public Company Limited (“the Company”) (Previously, Angpao Assets Public 
Company Limited and Thai Durable Textile Public Company Limited was established on August 
19, 1960 to operate a textile business.  On August 10, 1992,  the Company’s shares were listed on 
the Stock Exchange of Thailand (SET), and in 1994, the Company was converted to a public 
limited company.  

During 1993 – 1997, the Company had incurred losses.  As a result, in 1997, the Company 
was notified by SET that it had fallen into criteria of the securities that may be delisted from SET, 
and SET had ordered the Company’s shares, which was traded on the Textile sector, to be 
transferred to the companies under rehabilitation plans (REHABCO).  Later, the Company had 
proceeded with its plan for exclusion from being delisted.  Therefore, in April 2003, SET had 
allowed the Company’s shares to be traded again under REHABCO sector. 

The free trade agreement and the removal of textile quota allocation during early 2005 
caused an intense competition both within the country and abroad.  As a result, the price of textile 
products had fallen.  The company incurred losses and faced liquidity problems, and SET had 
suspended the trading of the Company’s shares until the Company can meet the criteria for 
exclusion from being delisted and transferring back to normal sector.  In 2006, SET had removed 
REHABCO sector and transferred the Company to be under the Non-Performing Group. 

In 2006, the Company ceased to operate its textile business.  In February 2006,  it terminated 
the operations of yarn spinning and weaving, and in June 2006, it withheld all production activities 
of its garment department. On December 22, 2006, SET had notified an additional condition 
stipulating that the Company had fallen into criteria of the securities that may be delisted as the 
Company had ceased to operate almost all of its business and its operating assets had significantly 
fallen. 

POLICY AND OVERALL BUSINESS OPERATIONS 
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After terminating the textile business, the Company has established a new business,                      
a property development business.  The Company has begun operating its property business starting 
from being a property sales agent.  Afterwards, in July 2009, the Company’s shareholders’ meeting 
had approved an acquisition of assets from Nusasiri Grand Public Company Limited and KMP 
Property Company Limited (“Nusasiri Group”) to be its operating assets, consisting of five projects 
with an amount of not exceeding Baht 2,490.00 million baht to be its operating assets and enable 
the performance of the Company. The Company owns the trademark “Nusasiri” this is the original 
famous brand and well-know among the customers who is a better position.  The Company has 
permission to use the service sign “Baan Krisana” in the Baan Krissan Rama 5 Project which is 
quite well-know. The assets acquired comprise of;  

1)  The Plaza zone of the condominium unit of Nusasiri Grand Condo Project 
(Sukhumvit-Ekamai) 

2)  The land and construction of Nusasiri Sathorn-Wongwaen Project. 
3)  The land and construction of Nusasiri Sathorn-Pinklao Project. 
4)  The land and construction of Nusasiri Rama 2 Project. 
5)  The Krisana Rama 5-Kanchanapisek Project. 
Cash payment is not more than Baht 1,500 million and paid in shares  to Nusasiri Group is 

not exceeding 3,304.38 million shares at the price of Baht 0.35 per share, worth no more than Baht 
1,156.53 million, and change its name to  Angpao Assets Public Company Limited .  Later in 2011 
the Company has launched  2  projects on behalf of the Company as follows; 

1) Up Ekamai Condominium Project , Ekamai Road. 
2) Parc Exo Condominium , Kaset-Navamintr Road 
Current revenue of the Company to the development of real estate projects for sale. By the 

year 2013 , the company opened a new market, expansion into the provinces with a focus on 
investment to the province's growth potential and the demand for housing continues such as Pattaya 
and KhaoYai. However, in 2013the company's revenue still comes from sales of homes and land 
development projects, which is a continuation of the previous year. The distribution of single 
detached residential in horizontal typewith project namely:NusasiriRama 2, Krissana Rama 5, Baan 
Narathorn and begin to recognize revenue slightly from the high rise projects such as PARC EXO , 
also the revenue from the sale of land within the project My Ozone is a new investment project in 
early 2013as well. 
 

 STRUCTURE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARES 
  Divisions operating company in the group. 
  The company and its subsidiaries consists of comprehensive real estate development 
business. As follows: 

(1) Principally engaged in Ocean park, Plaza, Amusement park and Shopping mall. By  
Nusa Water Land Company Limited. 

(2) Principally engaged in Ocean park, Plaza, Property development and golf 
course. By Nusa My Ozone Company Limited. 

 With joint businesses provide educational. By Sarasiri Inter Company Limited. 

  The shareholding structure of the Group. 

 

 

                                               99.99%                                                      75.00% 
  
   
 
 
 
 
 

NUSASIRI  PLC. 

NUSA WATER LAND CO.,LTD  NUSA MY OZONE CO.,LTD 



196 

 
 ANNUAL  REPORT  2013 

  DETAILS OF SUBSIDARIES 
    NUSA WATER LAND CO.,LTD 

Established on 16 November 2012,  The registered capital of the Company is  
Baht 4,000,000. Its paid-up capital is Baht 400,000,000  Par value of Baht 100  by fully paid shares 
(At 3 February 2014). Principally engaged in Ocean park, Plaza, Amusement park and Shopping mall. 
   NUSA MY OZONE CO.,LTD 

   Established on  16  August 2013, The registered capital of the Company is Baht 
4,000,000. Its paid-up capital is Baht 400,000,000  Par value of Baht 100  by fully paid shares            
(At 26 December 2013). Principally engaged in Ocean park, Plaza, Property development and golf. 
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  REVENUE STRUCTURE 
  

Revenues 
2013 2012 2011 

Revenues % Revenues % Revenues % 
Sale of land and land 
including houses 300,655,030 88.12% 494,341,400 91.03% 750,936,494 95.25% 

Sale condo 15,652,382 4.6% - - - - 
Rendered construction 
services - - 1,399,364 0.25% 4,897,082 0.63% 

Rental income and 
service of 
condominium units 

22,024,940 6.46% 10,293,631 1.90% 23,838,082 3.02% 

Other Income 2,825,258 0.82% 37,047,218 6.82% 8,688,904 1.10% 

Total Revenues 341,157,610 100% 543,081,615 100% 788,360,563 100% 
 
  NATURES OF PRODUCTS AND SERVICES  

The Company's policy is to develop property for sale and renting, the characteristics of each 
business segment are as follows: 

A) Business of Land Sale and Land and House  Sale 
1. Detached house with A level for clients with income levels rates start at Baht 

10.00 million, speed of home sales are slow for this group because these customers will be 
customers with high purchasing power,knowledgeable and take the time to find information to 
make decisions, most never had a home before and need to consider carefully and take time in 
buying for a second home. Customers, regardless of their appearance or price, but only to look at 
the environment, security, and infrastructure, including the image of the project. The Company 
currently A single housing project follows: 

1.1 The Greenery Project is the first phase of the project of the Nusasiri 
City Rama 2, which is located on 350 rais on Rama 2 Rd, TambolBannamjued, 
MuangSamutSakhon. Inside the Nusasiri City Rama 2 will be highlights at the completely of the 
project and convenience of living. The residential area consists of phase 1 (Greenery) Phase 2 
(Lake Como) and phase 3 (Chivani), the project is also located at the front of the Community Mall 
Nusa Avenue, which has been developed and managed by the Company, including space for 
International School and health centers.  The project Greenery, which has projects worth over 
16,000 million baht, with total number of homes of 107 units.  The construction of the houses is 
expected to be completed in the 1st quarter of 2014 and the Community Mall where is in the front 
of the project to be completed in the 2nd  quarter of 2014. 

1.2 My Ozone Project is in Pak Chong district, NakhonRatchasima, it is the  
large health project, the highlights of the project is the public utilities in the project with the large 
18-hole golf course. The product was a single house and land were 106 units on approximately 
1,134 rais in the project.  Value of the house and land worth over 1,600 million baht is expected to 
begin transfering in the first quarter of 2014 and expects that construction projects in Zone A and 
GG will be completed within the year 2014. 

1.3 Lake Como project is Phase 2 of the Nusasiri City Rama 2, the 
highlights is a luxury lake house as the products total of 49 units, which has project worth 2,450 
million ,expected to be completed model homes in the 3rdof this year 2014. 

 

NATURE OF BUSINESS 



198 

 
 ANNUAL  REPORT  2013 

2. Detached house B level for customers who are middle income, starting at 5.0 
million baht, the price level is more demand. Projects of this group homes is as follows: 

2.1  Baan Krissana Rama 5 is the resort-style home is located on 
Kanjanaphisek Road, BangKuviang, Banggluay, Nonthaburi Province, projects worth over 900 
million baht, with total number of 120 units is expected that the construction of Phase 2 be 
completed by 2nd Quarter of 2014. 

2.2 The Nusa Chivani Rama 2, a Phase 3 of the Nusasiri City Rama 2 with a 
total of 146 units, construction is expected to start operations by the end of 4th quarter of 2014 - early 2015. 

2.3 The Nusa ChivaniPattaya project size of over 185 rais, phase 1, a total of 
84 units located on 127 Moo 8, Tambon Na Jomtien, Sattahip, Chonburi Province is a 
distinguished architectural projects in Pattaya - Chonburi. The highlights is  its location and 
facilities around the project. One half expects construction to be completed by the 3rd quarter of 2014. 

3. Detached house and townhouse project in C Level is “Na Rathorn” located on 
Suwinthawong Road. Which consisting of detached houses and townhouses starting price of 1.59 
million baht. The project is appropriate for customers working in the area estates. The group was 
recently created a family.  About the construction is expected that the 6 of detached houses and 125 
units of townhouses will be completed in 2014. 

 
B) Business for space sale  and renting in the plaza zone of health. 

The company sees business opportunities related to the health of the "Bangkok 
Medical duplex" BMC, a medical center, medicine and medical equipment, most modern in Asia 
which emphasizes health and provide consultation to customers. The groups and individuals who 
are the target group for the space sale and rental spaces including hospitals, pharmacies, 
restaurants, doctors and health. By current the BMC has an average occupancy rate of 90%                 
or more. 

 
C) Business of Construction which meet the needs of customers in the detached houses 

in a level A only. 
 

D) Business of condominiums type Low-Rise and High-Rise 
The company has a condominium project ongoing of construction for 3 projects: 
1. Up Ekamai was approved by the National Environment Board already is under 

construction processing.  It is expected to be completed by the delivery areas in the 3rd of 2014. The 
Up Ekamai condo project is the Modern & Luxury concept, suitable for upper class customers who 
want to live in the city, including foreigners who looking for residential or investment property. 
The Project of UpEkamaiis an the 30storey condominium, is on over 2 rais with a total of 253 
units, the value of the project worth more than 1,000 million baht. 

2. Projects ParcExoCondominium, is on Kaset-Navamin Roadwhich was approved 
by the National Environment Board already. It will be completed construction in the 2nd quarter of 
2014. Suitable for the clients who working nearby who want to live well in the city center projects.  
TheParcExo Condominium consists of 6 buildings total 1,232 units which the project value worth 
than Baht 1,800 million baht. 

3. Fresh Condominium is near MRT Purple Line (Tao Poon – Bang Son) has been 
approved by National Environment Board already. In the field of construction expected in Phase 1 
(Building A and B) to be completed in the 4th quarter of 2014 and began operations in Phase 2 
immediately. The Fresh Condominium project is perfect for people who live in the area  and want 
to be windening or a group of people working on the area in Bang Sue, Bang Po.  The Phase 1 
project has total of 372 units worth 620 million baht. 
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E)  Rental Business, Sport Mall, located at ParcExo Project by the general membership, 
not only for customers located in the Condominium of the Company.  The annual membership and 
monthly membership fee. The aimed to group intermediate and families living in that area.  The 
Sport Mall has a total leasable area of over 4,000 square meters and is expected to open in the 3rd of 2014. 

 
F) Rental Business, Community Mall is in the front of the Nusasiri City Rama 2, 

focuses on serving clients and customers who live in the project area. By collecting the rent from 
the store on a monthly. The Community Mall has leased space of 5,000 square meters and is 
expected to open in late 2014. 
 

G) Water Park Plaza is located at Pattaya, adjacent to the Nusa Chivani by the concept 
that management team perceives to be a tourism business to support the tremendous growth in the 
last 2-3 years, because more customers from China, Russia, etc and will grow substantially in the 
future.The Water Park Plaza  revenues from the store to play daily and revenue from the wholesale 
to the company tours annually and also have income from rental of retail space and a restaurant in 
its area. 

 
H) Golf Business, the company has invested in a project to build an 18-hole golf course 

of My Ozone Project, at Pak Chong,NakhonRatchasima province. It is a golf course that suits 
golfers, both men and women including the elderly by collecting a membership fee and the times fee. 
 
 MARKETING AND COMPETITION 

(A) The marketing of products and essential services: 
For the year 2013, the company continues to focus on product quality and emphasized 

the quality of the product is outstanding as well as making a difference to the NUSASIRI Brand, 
which is clear in the build quality of the project.  In the marketing policy, the Company wide open, 
but stressed that the analysis and marketed to meet the target. There is also an increasing focus on 
online marketing and there is set to improve Customer service after the sale and focus on additional 
activities for people who live in the residence of the Company project continuing as well. 

 
In 2013, the management team of the Company has the occasion of international 

investors to become familiar with real estate product and began to buy and invest in Thailand, with 
the result, the Company began a policy of open markets abroad. 

 
The company has various strategies to promote sales as follows; 
  Product Strategy 

    The company greatly emphasizes on the design and arranging project layout, 
public utility, and maintaining security of the project, including designing of the house, outdoor 
and indoor living space, production quality, durability, selecting material that matches living style, 
safety, post-sale service, as well as searching for new innovations to add value to the house that 
customer decided to purchase, in order for customers to have enjoyable lives in quality society. In 
the part of single house project, the company creates project that has large common area, lake, 
public park which is a large green zone. In the part of the product, the company has products that 
meet the need of customers which can be divided into 2 groups; 

1. Completed house before sales, and ready for moving in 
The company has completed house according the standard model, and  

ready for customer to move into. Every house will go through quality inspection by quality control 
unit prior to being offered to customers. 
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2.  House that customer may adjust living space from the standard model 
(Flexible Function) 
     From the company’s study of the need of target customer group, it was 
found that there are customers who require the adjustment of both outdoor and indoor living space. 
Therefore, the company provides products that meet the need of customers in this group. 
 

  Price Strategy 
The company set the price to create incentive and product worthiness as 

appropriate to the economic condition and customers’ purchasing power, which the company’s cost 
is mainly taken into account. In addition, a price comparison is made between the company and 
competitors in the same area. The company will set a cheaper price than projects in the same level 
in order to provide consumers with the product that has the most reasonable price. 
 

   Distribution Strategy and Distribution Channel 
The company distributes product through salesperson at the sales office located 

at the project. Sample product will be displayed for customers to see the quality of the project, 
product, and decoration that can create good atmosphere for sales. The company also organizes 
sales promotion activities through home and residence exhibitions, and the activities are planned to 
the shopping mall including events at projects site. Furthermore, the company also has distribution 
channel from the recommendation of old customers in the project. 

 
 Advertising Strategies 

The company advertising the project to support sales through various media and 
in above the line media, such as television, Review the list homes and condos TV program, 
newspapers, magazines and below the line such as the advertising banners line the pieces of the 
parade (Troop) booth at shopping malls and office buildings . Sending information directly to 
potential customers via e-mail messages, including promotional activities on the project, and 
according to the target service . In recent years the company recognizes the importance of online 
media and allocated marketing budget to improve the site ,including marketing more online. 

 
  Sales Promotion Strategy 

The company focuses on the promotion to our customers. The customers get the  
maximum benefit., by focusing on flexibility of customers’ financial management, which 
customers may choose to pay low deposit or marketing activities in conjunction with other 
companies (Co-promotion).. In addition, customers also have the privilege from recommending 
relatives and friends to purchase the company’s project. Furthermore, the company will emphasize 
on price reduction and giving out free gifts for customers in order for customers to receive the 
benefit from the purchase directly. 
 

  After sales service and customer relationship strategy: the company has the  
customer service call center 1608  to focus on the activities closely home care company also aims 
to provide planning services to the residents on the other side to be more in the future. 

 
Proportion of domestic sales and overseas. 
percentage of foreign products still accounted for less than 3% of sales due to the first  

year with the opening of international markets seriously. By the start of Singapore, expected in the 
next year will be the penetration of overseas markets. It is a joint project with Elite Card and  
Thailand Privilege Card, this will help to increase demand from markets around the world. The 
Company will also focus on the Southeast Asian market and Central Asia, mainly. 

 
  Target Customer Group 
   The company’s target customer group are customers in the medium to upper level with 
the family size of 2-6 members who are proprietors, senior executives, state enterprise officers, and 
private companies’ employees. 
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(B)  Competitive conditions 
  1.  Competition conditions within the industry in recent years: 

In the past year, Real estate sector has continued to grow, despite pressure from 
Labor shortages, Property development costs continue to rise including the minimum wage.  
Government policy regarding credit limit (Loan to value: LTV) up to 95% of the purchase price 
that the effective use of the low-rise, since January 1, 2013and external factors, the global economy 
has slowed quantitative easing measures of the U.S. and European debt problems. Positive factors 
that promote the growth of businesses in the sector are also more common, whether as a result of 
tax incentives for the purchase of housing up to Baht5,000,000  interest rates and 
inflation.Infrastructure development and large-scale projects of the government that resulted in the 
expansion of habitat fragmentation in the wider area and potential of its various The higher order. 

If you look at the demand side factors, structure of income populations Thailand 
(GPP per capita) in overall has increased steadily by about 30% in the 5-year period, with each 
province having significant economic, Chiang Mai, Phuket, Chonburi, Nakhon SiThammarat and 
Ayutthaya, have been growing ,structural annual revenue of not less than 10% are buying more 
property represents. 
    Supply-side factors in the Housing Business Low-rise had slowed in 2012, with 
a recovery as buyers began to concern a lot of flooding.  Home horizontal remains largely 
fragmented out to the suburbs and outer city more because of land prices in the city and the 
expansion of mass transit and high speed rail line.  In addition, the market townhouse or townhome 
also has a positive adjustment in accordance with the Treasury Department announced a new 
appraisal.  The condominium business also continued to grow from Kasikorn Research Center of 
Thailand "is expected in 2013, the new projects to be approximately 62,500 to 65,500 units, an 
increase of 4.9 to 9.9 percent in 2012, by making the project will continue its focus on the train and 
in the range of.  However, the development of condominiums in Bangkok and its vicinity have 
factors also challenge the business from the competition to launch Condominium projects , 
affecting the supply unit to the market and has created a lot of pressure on the imbalance between 
supply and demand in the market in some areas.Which may affect the ability of the operators to 
project in front of "the business of building houses, the market continues to rise5-10% on the key 
factors that will make a difference in competitive ability of individual entrepreneurs is innovative 
construction and semi-finished construction including the recognition and credibility of the brand. 
    Another important factor is The AEC also known as the Asian Economics 
Community - AEC , which will officially start operations by the year 2015will be a major factor in 
the near future. This can lead to commercial opportunities ,including investment in real estate will 
increase. The development Infrastructure locally and the development of international links. 
Demand for housing, workplaces, retail stores and hotels will increase. There will be liberalized 
investment rules in the legal development of the right to land and contributing to a more business. 
This will cause a huge benefit to property development business in the future. 

   Thus, it is that today there are companies on the development of a new real 
estate and more because the market opportunity to see a lot and will also increase in the 
future,make up competition continued. 
 

2.  Trends Industry and competitive conditions in the future: 
  Trends, real estate market in 2014is likely to slow and more challenging due to the 

political situations specific factors in the real estate  such as a trend to rising costs of real estate 
development ,trends in domestic energy prices rising, including the problem of  excess supply 
(Supply balance at the end of 2013in the Bangkok area, the 143,543 units, up 11.3 percent from the 
year 2012: Data from the Report of AREA). By political factors as a result, financial institutions 
are wary of lending to households and consumers , however, among the risk factors ,also a positive 
factor to promote the real estate sector such as directions of the monetary policy of the monetary 
policy ofthe Bank of Thailand which will result in lower interest rates, an important factor in the 
development of the project and consumer purchasing. 
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  Although the company is still considered a small real estate development company 
compared to other real estate development companies in the real estate business for over and has 
built a reputation of trust with a customer base of over. However, the Company is developing and 
growing in a sequence. The Company's personnel with so much talent and it is to develop, to grow 
as a leading real estate company, the commitment and quality of life better , according to the 
company's vision. 
 
  SUPPLY OF PRODUCTS 
  LAND SUPPLY AND SUPPLIER SOURCING  

   Company to focus on the supply of land for development is huge. Since it is a major 
factor in the race. Both in terms of cost and location. By focusing on developing residential 
projects of various types and price levels in the area, both in its existing customer base clear. 
Discover new and different. To spread the risk of doing business. The project which the company 
has development of the Company or its subsidiaries as owner of the land and buy from someone 
else. In the process of land acquisition and project development. The company is exploring market 
conditions and competition, including consumer behavior. To be determined model approach. The 
location of the project. And assess the feasibility of the project. And then the supply of land to 
develop the project, which the company may contact the owner directly through the through the 
broke or negotiate purchases from the relevant group company at reasonable prices compared to the 
market price. The Government's estimated price and price estimates from the feasibility study of 
the project. 
  
    SUPPLYING BUILDING MATERIALS FOR THE PROJECT 

  The company has negotiating the construction material manufacturers in order to 
obtain good quality goods at reasonable prices, and energy-saving by the company will be buying 
some construction materials. Such as sanitary ware, furniture, and installation of security systems 
in the home. In addition to the ability to maintain product quality also makes to control 
construction costs as well. 

   SELECTION OF CONTRACTORS   
  The company has a team of engineers and a team that acts qualifying contractor 

quality talented and experienced. Have set the standard in performance. Along with having clearly 
process of receiving work. 

    PROCESS AND MANUFACTURING TECHNOLOGY 
  Company to focus on details in every stage of any project is defined by the company 
and will be analyzing data and surveys to study demand  . Consumer behaviour patterns to analyze 
the feasibility of the project. And to analyze it as a collaboration between the marketing team. The 
management team construction and management as the design of innovative living space. 
Technology, Information technology and security systems. addition, the company also gives 
priority to the construction management process, including the selection of qualified contractors. 
Experienced and reliable with good management of purchasing construction materials as well. 

  ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE MANUFACTURING PROCESS. 
  The company to focus on nature and environmental impact of all of the company's 

projects has  wastewater treatment system for each house and centralized wastewater treatment 
system to affect public water sources. Has designing the appropriate utilities, environmental 
impacts, especially condominiums, all large buildings must make a report of environmental impact 
analysis (EIA). And must be approved by the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning before construction operations. 
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  THE RISKS TO THE BUSINESS OF THE COMPANY/GROUP OF COMPANIES 

 THE RISKS FROM EXTERNAL FACTORS 
 

  Risk and cost of construction and building materials supply 
   Since the sale of the estate of the company most of the land sale and the customer 
before starting to build a house. If the fluctuation of prices of construction materials or modified 
wage rates. After the company settting the sale pricing. The customer has to purchase a house and land, 
variance of the price change or even the impact of the production house that has been under 
estimated will inevitably result in higher cost of sales of the Company, the Company's gross margin 
decreased. 

  The cost of construction materials is critical. The main construction material prices, 
many prices have been increasing and the increase was primarily due to increased demand for 
building materials ,both the real estate and The construction of large infrastructure projects in 
various building materials in the world market at prices considerably higher. As well as oil prices 
soared which affect the cost of production and transportation costs increase in the price of 
construction materials and ultimately the company with rising costs, the Company may not be able 
to adjust prices immediately or in the case of the Company can adjust prices to reflect the higher 
costs, it may affect the sales volume of the Company's homes and thus will have a significant 
impact on the business inancial position and results of operations of the Company. 

In addition, the project may increase the amount of construction materials are not 
enough to meet demand, If such an event occurs, the Company may have to pay for more 
expensive materials or be material can not construct a home at a given time. This will affect the 
business financial position and results of operations of the Company as well. 

  However, the Company recognizes the problem and has developed techniques to 
produce our products, Labor less manufacturing technology to support more which will reduce the 
production time and shorten to help reduce the risk to some extent. About the Condominium units 
,Company is a risky due since the construction period is longer. However, to hedge the Company's 
strategy for the selection of building materials mainly by how tender in all major construction 
materials to the Company fixed cost structure. 

 
  The risk of a lack of construction contractors and labor 

   Of the current in the industry a lot both are listed on the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and outside the market. Moreover, the construction of infrastructure such as public sector. 
This may result in a shortage of skilled labor in the construction of our home. The Company's risk 
management policy issues began to experiment with the new technology used in its construction, 
this will help reduce the use of labor. The company plans to build a good relationship with the 
contractor, the company continued construction and will be distributed according to the ability of 
an individual contractor is important. The company is a construction project manager, project 
Engineer, Chief of Construction, Construction Foreman as well as the quality inspection center 
(QC Center) to supervise the construction contractor's another to ensure the quality of construction 
of each contractor. 
 
    The risk of a more stringent lending commercial banks. 
   In the past banks are more stringent in their loan approval, all the credit for 
entrepreneurs (Pre-Finance) and consumer loans (Post-Finance) by segment for the loan Banks 
have strict lending the project more. Especially for entrepreneurs outside the market (Non-listed 
companies), the access to finance is more difficult. However, the strong of Company’s financial 
position, the cost of debt is lower, therefore, the risk is very low. The Company's cash flow and 
adequate facilities for the expansion of both the short-and long-term plans as well as financial 
institutions and partners to support project financing for the company if needed. 
 

RISK FACTORS 
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   In the case of loans for consumers (Post-Finance), many Banks have to consider more 
aggressive. To purchase the housing, customers need to rely on credit from commercial banks, so 
the company's revenue recognition depends on the bank loan with the inevitable. The current 
situation of the industry is growing fast personal loans, not affect the spending habits of consumers, 
the consumers have the funds to personal use of credit such as credit cards and personal loans are. 
As a result, the ability of consumers to buy less. At the same time Banks has very strict rules on the 
loan for the home you want to buy, it make the loss of some customers’s opportunity to purchase a 
home. However, the company is monitoring the situation for consumers, the lending policies of 
banks, each closely for these modifications according to each period. 
 

 The risk of political instability. 
   Problem of political instability. Still be vulnerable to the chaos that will occur. Every time 
there is a political problem. It will allow buyers to postpone their decision. Although this is a risk factor. 
However, the real estate business. It also tends to grow. The demand for housing in the greater Bangkok area 
are continuing 

  
 THE RISK FROM INTERNAL FACTORS 

  The risk in the construction and development projects: Construction and 
development is an important part to achieve the goals of the company. Currently, the company 
hired outside contractors to perform construction both residential and low-rise condominiums, the 
Company's risk quality and timeIf hiring a contractor that does not have sufficient expertise or have 
issues about Labor shortages. To reduce such risk Company's management by selecting an 
experienced and qualified contractors for the construction as plannedand not to be confined to any 
one too, with the dividing line for the better. To provide contractors with more liquidity and also 
supply some materials to reduce the financial burden to the contractor. It also has a clear policy to 
build alliances with contractors and suppliers to jointly develop the construction and building 
materials to get quality and in time more quickly. The use of appropriate technology to be educated 
checking before  using it. It is the examination and selection of contractors or manufacturers that 
specialize including a study for the construction less labor to reduce the risk of labor shortages in 
the construction industry. In the case of condominiums will choose the large contractors which has 
experienced and divide each by hiring expertise. Are not only hiring contractors for all construction 
projects in addition, the company also has experts and project management team that is enough to 
regulate construction standards. 

  There is also a training plan worker supervisors and contractors. In the development of 
construction processes to achieve effective and better quality and to understand the correct match to 
check the quality of the good quality work and reduce the risk of delays in delivery. 

 
  Financial Risks. 

 As the Company's business plan will need to be invested in new projects has 
continued to generate operating performance and return on equity and sustainability. The company 
has the financial resources required to develop long-term projects by borrowing from financial 
institutions into the mainstream.  By the end of 2012, the Company's liabilities to financial 
institutions of 1,570.18 million baht, increased to 2,547.52 million baht in the end of 2013, making 
the debt finance to equity shareholders was 0.67 times the rate of total debt to equity. shareholders 
of 1.03 times by the end of 2012, to a financial debt to shareholders' equity 0.93 times and total 
debt to equity ratio of 1.32 times equity at the end of year 2013.  The Company had loans to 
accelerate the construction of high-rise projects to keep pace with the transfer to the customer The 
company is at risk in the financial year compared to last year. The Company has a policy to 
maintain certain debt gearing up to 2 times.  However, the Company continues to raise funds by 
means of other channels such as finding a joint venture to develop the project, issued shares so that 
the administrative capital of the Company cost effective and appropriate financial. 
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  Risks relating to marketing and sales. 
 Sales is the heart of the business, the Company is focused on building the confidence 

of consumers, which would affect the sales of the project in the long term. The company's policy of 
customer satisfaction to consumers at the highest level, including opening new markets for the 
Company's sales growth and sustainability. 

 
  Human Resources Risk. 

 Company with a focus on human resource management by providing support to 
employees have the opportunity to showcase their talent, so that employees recognize the value of 
their own and a commitment to their ability to develop the company sustainable growth.  

 
THE RISK OF THE INVESTMENT OF THE SHAREHOLDERS. 
 

    Risk of  majorshareholders of the Company: Presently, the company has major 
shareholders  are Thepcharoen Group , percentage of shareholding  30.41 % of the Company (as of 
22 Dec 2013). If this is a major shareholder have the integration with the major shareholder group 
will be able to control voting right of the shareholders meeting to more than half whether the 
appointment of directors or other matters that require the approval of a majority of the shareholders' 
meeting.So the other shareholders may not have enough votes to check and balance that proposed 
by major shareholders, including the important issues that require a special resolution requiring the 
votes of shareholders more than 3 in 4, if not approved by the majority shareholder, it cannot be 
passed up.  However, the Company's Audit Committee to examine and consideration to avoid 
transactions that may cause conflict and contributes to transparency in the operations of the 
Company. 

 
    Risk management executives and shareholders: The Company's brand image with 
the management and shareholders of the company are Thepcharoen family by 
Mr.VisanuThepcharoen and Mrs.SiriyaThepcharoen an important role in the management of the 
company as a reputable and recognized in the field of real estate development and are essential to 
the company's growth in a sequence. If the management company of such loss ,may affect the 
management and operations of the Company.  However, the company has the management 
structure of the Company shall have the power to management the  duties and responsibilities of 
the various operations management as efficacyby inviting successful and professionals executives 
help management to reduce the risk of dependence on the executive. 
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 As of December 31, 2013, the Company has lawsuits that may impact its assets in a 
value of more than 5 percent of the shareholders’ equity as follows. 
 

1.  A civil case, undecided case no. 5880-6250/2544, 6820-6822/2544, decided case  
no. 6774-7148/2546 between Ms. Nualsawat Ruaysoongnurn and others, the plaintiff, and 
Thai Durable Group Public Company Limited, the defendant. 

The plaintiff has filed a lawsuit to the Central Labour Court, requiring the defendant  
To pay for compensation, for the salary in lieu of notice, and for the compensation of annually 
holidays in a total amount of THB 91,300,064.47.  
   On December 4, 2003, the Central Labour Court has adjudicated the defendant to pay 
for compensation, for the salary in lieu of notice, and for the compensation of annually holidays to 
the plaintiff in an amount of THB 10,388,619.01 with interest in the rate of 7.5 percent per year 
until the defendant pays off the amount to the plaintiff, 149 people. The Company did not agree 
with the sentence so it appealed to the Chancery. 

On March 27, 2007, the Chancery has adjudicated the defendant to pay for 
compensation, and for the compensation of annually holidays to the plaintiff, 160 people, in an 
amount of THB 18.95 million which the Company has paid off the amount to the plaintiff on 
March 30, 2007. The Company has booked the payment in the income statement for 6-month 
period ended June 30, 2007 in an amount of THB 2.24 million (net from the allowance set earlier, 
THB 16.71 million) 
   For the salary in lieu of notice in an amount of THB 0.7 million with interest, on July 
27, 2007 and on August 30, 2007, the plaintiff and the defendant have agreed to compromise so 
that the plaintiff agreed to receive THB 139,737.90 for the salary in lieu of notice as proposed to 
pay by the defendant. The defendant has filed the agreement to the Chancery to consider 
adjudicating. As of present, the chancery is considering the agreement. 
   Progress as of Feb 8, 2013 As checking antitrust intitially note that the Supreme 
Court issued a judgment based on the compromise, on September 7, 2009, with a words that” the 
judge has to consider the compromise agreement between the plaintiff and the defendant to register, 
July 27, 2009 and on August 30, 2007, and that the law is done strictly according to the trial judge 
to accept a compromise agreement” on the month of December 2012 was a plaintiff to obtain 
payment under the compromise. 
 

2.  A civil case, undecided case no. 3445/2551 between Mrs. Nantana Patarapongsan 
and Thai Durable Group Public Company Limited, the defendant. 

The plaintiff sued the defendant as a criminal matter, criminal offense in a join report 
with false statements and the official report on the criminal false statements to the officers and 
notify the authorizes, authorized by law make false statement to the court documents. The court has 
ordered appointment preliminary examination on April 27, 2009. 

After clibing to the court that the cause of action. The case of the plaintiff to initiate a 
lawsuit without merit. The judge dismissed the plaintiff did not agree with the verdict. Plaintiff 
appealed to the Court of Appeal against the judgment of the Court of Firs Instance. The case is still 
pending in the Court of Appeal. 
   Progress as of March 4, 2013, Court of Appeal judgment was standing in accordance 
with the Court of First Instance (final judgment dismissing plaintiff), Plaintiff filed a petition due to 
the petition against it. 
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3.  Criminal black district case no. 262/2552 under the Jurisdiction of Mrs. Nantana 
Patarapongsan and Thai Durable Group Public Company Limited, the defendant. 
   The plaintiff sued the defendant as criminal matter, criminal offense in a common 
criminal testified. The Criminal Court has preliminary examination appointment on March 30, 
2009 at 13.30 pm. 
   After the preliminary examination to see that . prosecution’s case unfounded. The 
judge dismissed the plaintiff but the plaintiff did not agree with verdict. Plaintiff has filed and 
appeal against the judfment of the Court of First Instance the Court of Appeal. The case is still 
pending in the Court of Appeal 

At present the progress, the case was still pending in the Court of Appeal.                 
(No change from last year) 

4.   Case black workers 2703/2553 red number 8808/2553 between Mr.Pravit 
Yatinun and Angpao Assets Pcl. Accused. 

The plaintiff sued the defendant for the Central Labour Court. Charges or offenses 
employment agreement. The law on the protection of workers and unfair dismissal. The Court 
issued a judgment dismissing the plaintiff on all claims issues. Plaintiff disagree with the court 
ruling that the right to Appeal to the Supreme Court on February 16, 2011, The Company filled and 
Appeal on March 9 ,2011. 

At present the progress,  the case was still pending in the Supreme Court.              
(No change from last year) 
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  NUMBER OF REGISTERED CAPITAL AND PAID-UP CAPITAL 
 The registered capital of the Company is Baht  3,968,280,852. Its paid-up capital is Baht 
2,823,567,377  comprising of Baht  3,968,280,852 common shares with 1 Baht par value.                
(At 7 February 2014).  The company is registered with the Securities Exchange of Thailand. 
  

 MAJOR SHAREHOLDER  
 List of 10 major shareholders per closing of the shareholder registration book as at   

21 February 2014. 

No. Major shareholders Number of 
share held 

The proportion of 
shares held (%) 

1. Thepcharoen’s Family 755,839,365 28.81 
 1.1 Mr. Visanu Thepcharoen  

(391,482,071 Shares) 
  

 1.2 Mrs. Siriya Thepcharoen  
(364,357,294 Shares) 

  

2. Mr. Sompong  Rungruengnaowarat 150,000,000 5.72 
3. Mr. Anan Sawastananon 145,101,754 5.53 
4. Mr. Nattaphon Tonavanic 70,000,000 2.67 
5. Mr. Somchai Hongruttanavijitr 63,600,181 2.42 
6. Mr. Phukata Chaichaovarut  53,309,698 2.03 
7. Mr. Wanich  Dachanubeksa 43,303,798 1.65 
8. Mr. Sekchai Hongpan  39,000,000 1.49 
9. Mrs. Sumaree Ongcharit  38,405,800 1.46 

10. Ms. Atika  Thokaew 34,646,617 1.32 
 

 THE OTHER SECURITIES 
   WARRANT 

 At the Shareholders’ meeting held on April 29, 2013, the shareholders approved to 
issue and offer the Warrant No. 1 not over 494,713,475 units to the existing shareholders No.1 
(NUSA - W1), free of charge, with the ratio of 5 existing ordinary shares per 1 warrant.  These 
warrants are exercisable at one warrant per one ordinary share at Baht 1.00 per share for a period of 
3 years from issued date. 

  On May 31, 2013, the Company issued and offered the above warrants to the existing 
shareholders and determined the last exercisable date which is May 30, 2016. 

  On June 28, 2013, the warrants 494,701,396 units of the existing shareholders had  
been approved to be listed securities in the Market for Alternative Investment (MAI). These 
warrants are exercisable on the last working day of May and November of each year.  The first 
exercise date is November 29, 2013 and the last exercise date is May 30, 2016. 

 
   Convertible Debenture 

 At the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2013 held on December 9, 2013, 
the shareholders approved the issuance and offering for sale of convertible debentures (convertible 
to ordinary shares) to a foreign specific investor (Privated Placement) in the amount of not 
exceeding Singapore Dollar 28,000,000 or its equivalent sum of Baht 700,000,000 and authorizing 
the Board of Directors and/or authorized directors and/or Chief Executive Director and/or person(s) 
authorized by the Board of Directors to consider the market conditions at the time of the issuance 
of convertible debentures for the maximum benefits to the shareholders and approved the Board of 
Directors and/or person(s) authorized by the Board of Directors with the authority to proceed with 
the followings: 
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(1) To determine and amend the details, method and other conditions in connection 
with the issuance of convertible debentures as appropriate such as the issue date of convertible 
debentures, the number of convertible debentures to be issued and offered on this occasion and on 
each occasion where the convertibles debentures are separately sold for several times, the number 
of ordinary shares to reserve for the exercise of right of convertible debentures, the par value of the 
convertible debentures, the offering price, the interest rate, the calculation and payment of interest, 
the conversion ratio, the exercise period, the final exercise date, the conditions of the adjustment of 
rights etc. 

(2) To enter into, and execute in documents and relevant agreements including 
taking other actions which are in connection with such issuance and offering of convertible 
debentures; and 

(3) To execute the application, requests for waiver, reports, supporting documents, 
and evidences in connection with the issuance of convertible debentures, sale report, information 
disclosure including liaising with and submission of such application, requests for waiver, reports, 
supporting documents, and evidences to government agencies or relevant entities and proceed to 
listed the Company’s new issuing shares in the Stock Exchange of Thailand including having the 
authority to take any other actions which are deemed necessary and appropriate for the 
aforementioned matters. 

 
Provided that under the value amount and the terms as described above. 

 
On the same day, the Company has signed debentures subscription agreement with 

Advance Opportunities Fund (Subscriber) and Advance Capital Partners Pte Ltd is an authorized 
representative on behalf of the Subscriber. 

 
On December 16, 2013, the above agreement had been ratification by the Board of 

directors No. 9/2013 

Details of Substantial Terms and Conditions of Convertible Debentures 
Type of Debentures Convertible debentures in registered form or issued to bearer 

which grant the right to convert into ordinary shares of the 
Company, secured or unsecured, without the representative of 
debenture holders, subordinated or unsubordinated, depending on 
market condition at the time of offering of convertible debentures 
and other related factors. 
The convertible debentures which will be offered by the 
Company will consist of  3 tranches as follows: 

 Convertible Debentures Tranche 1 shall comprise a further 10 
equal sub - tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or 
an equivalent THB amount each. 

 Convertible Debentures Tranche 2 shall comprise a further 10 
equal sub - tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or 
an equivalent THB amount each. 

 Convertible Debentures Tranche 3 shall comprise a further 10 
equal sub - tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or 
an equivalent THB amount each. 

Offering Size Not exceeding SGD 28 million or in the equivalent to THB 700 
million by issuing and offering for sale of one tranche or several 
tranches at one time or several times. 

Currency Thai Baht currency or its equivalent amount in other currencies. 
(At the exchange rate of Baht 25 to SGD 1). 

Allocation Method To be entirely offered for sale to one single foreign investor in 
foreign country by offering in one or several tranches at one time 
or several times, which the foreign investor can select to convert 
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at fixed or floating conversion price. The Company will offer the 
entire amount of convertible debentures to one specific investor, 
namely, Advance Opportunities Fund in Singapore which is 
managed by Advance Capital Partners Ltd.; provided selection 
rule that it must be a stable foreign fund, the offer of financial 
cost follows market rate, no collateral is required, and no 
condition to obstruct the management is set. 

Term 3 years from the issue date of the convertible debentures or any 
team as to be determined by the Board of Directors or the 
Executive Committee or the person appointed by the Board of 
Directors or the Chairman of the Executive Committee, 
depending on market condition at the time offering of convertible 
debentures. 

Interest Rate 2% per annum 

Exercise Period The holders of convertible debentures can exercise its right on 
any business day from and including the issue date of the 
convertible debentures up to the close of business on the business 
day falling one week preceding the maturity date or other period 
as to be determined by the Board of Directors or the Executive 
Committee or the person appointed by the Board of Directors or 
the Executive Committee, subject to the term and conditions of 
the issuance of convertible debentures at each time. 

Initial Conversion Price : The holders of convertible debentures shall be entitled to choose 
either one of the following conversion prices: 
(1) 130% of the average of trading prices weighted average 

prices per share for the 45 business days preceding the 
following dates: 
(a)  in respect of the Tranche 1 Convertible Debentures: the 

date of  the subscription agreement of the Convertible 
Debentures: 

(b) in respect of the Tranche 2 Convertible Debentures: the 
issue date of the Tranche 2 Convertible Debentures. 

(c) in respect of the Tranche 3 Convertible Debentures: the 
issue date of the Tranche 3 Convertible Debentures. 
(“Fixed Conversion Price”); or 

(2)  90% of the average closing prices per share on any 3 
consecutive business days during 45 business days 
immediately preceding the relevant conversion date of the 
convertible debentures. 
(“Floating Conversion Price”), 
Remark:  The conversion price will not be lower than the 
share par value of the Company according to the agreement 
between the Advance Opportunities Fund and the Company 
Provided that, in the event that there is any change in market 
condition or other related factors, the Company may change 
the above conversion price as the Board of Directors or the 
Executive Committee or the person appointed by the Board 
of Directors or the Executive Committee deems appropriate 
for each issuance of convertible debentures at each time 
according the conditions agreed upon by the Company and 
the Fund. 
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Conversion Ratio : Principal amount of the convertible bonds divided by the 
conversion price. (At the exchange rate of Baht 25 to  
SGD 1). 

  
Number of Ordinary Shares 
Reserved for  Conversion : 

Not exceeding 600,000,000 shares. 
(Remark: In the event of insufficient shares for conversion of 
convertible debentures, both parties agree to cease issuance 
of convertible debenture for the portion which has not been 
drawn down.) 

  
Redemption and purchase : The Debentures which are not redeemed or purchased, 

converted or cancelled by the Company will be redeemed by 
the Company at 100% of their principal amount on the date 
falling three years from the Closing Date of the first  
sub-tranche of Tranche 1 Debentures. 

 
On December 27, 2013, The Securities and Exchange Commission has approved the 

Company to offer the convertible debenture and new issuing share reserving for exercise of 
convertible debenture to the investor in the foreign country. 

 
On January 3, 2014, the Company has issued and offered new issuing convertible debentures 

to investor in foreign country, i.e. Advance Opportunities Fund of the first time. The issuance and 
offering is made in SGD currency in the number of 20 debenture certificates totaling SGD 
1,000,000 equivalent to Baht 25 million. The Company has received payment of convertible 
debenture on January 9, 2014. 

 
Later, on January 31, 2014, the Company has already redeemed the above debenture and 

repayment of the principal amount of Baht 25 million with interest rate 2.00% per annum. 
 

 DIVIDEND POLICY  
  Dividend policy of the company:  Business policy on dividends at a rate of not less than 40 
per cent of the net profit after deduction of income tax, corporate and legal reserve. However, such 
dividends are subject to change based on. Plans investments and liquidity necessary. The future to 
the Board of Directors in determining appropriate. To maximize the benefits to shareholders. 
 Dividend policy of its subsidiary: Use the same guidelines the company 
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BOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE COMMITTEE

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Chief Construction Officer

Budget Planning Dept.

Accounting & Finance Dept.

�Human Resources Dept.

AUDIT COMMITTEE

RECRUITMENT & COMPENSATION  
COMMITTE

COMPANY SECRETARY���  ����   

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Legal Dept.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Vice President

Chief Marketing Officer Chief Financial Officer Chief Operation Officer

Vice President

Assist .Vice President

Vice President Vice President

Assist .Vice President

Funding Financial 
Management Dept.

Marketing Dept.

Assets Management and
Purchasing Dept.

INTERNAL AUDIT

Project Dept.

SECRETARY������     

Construction Dept.

Support Construction
Dept.

As of December 31, 2013.  
 

  THE BOARD OF DIRECTORS 
  As at December 31, 2013, there are 7 directors on the Company’s Board of Directors 
consisted of: Four executive directors, and Three independent directors. 

 
NO NAME-SURNAME POSITION 

1 Mr. Preecha   Phukham Chairman of the Board of Directors / Chairman of 
Executive committee/ Authorized Director 

2 Mr.Visanu   Thepcharoen Director/ Vice Chairman of Executive committee/ 
Chief Executive Officer / Authorized Director 

3 Mr. Somjitr   Chaichana Director/ Member of the Executive Committee/ 
Authorized  

4 Mrs.Siriya Thepcharoen Director/ Member of the Executive Committee/ 
Authorized Director 

5 Mr.Narongchai Satanupong 
Director/ Chairman of the Audit Committee/ 
Member of the Nominating and Remuneration 
Committee (Independent Director) 

6 Mr.Surasak   Narkswas 
Director/ Member of the Audit Committee/ Chairman 
of the Nominating and Remuneration Committee 
(Independent Director) 

7 Mr.Amnuay   Preemonwong
Director / Member of the Audit Committee / Member 
of the Nominating and Remuneration Committee 
(Independent Director) 
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The Director has the authority to bind the Company are: 1) Mr.Preecha Phukham, Mr.Visanu 
Thepcharoen, Mr.Somjitr Chaichana, the second of these three signed with seal of the Company 
and 2) Mr.Preecha Phukham or Mr.Somjitr Chaichana singned with Mrs.Siriya Thepcharoen, total 
of two people with seal of the Company. 
 
 THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS 
 1.   Perform duty with responsibility, prudence, honesty, and preservation of the 
company’s interest, and compliance with the laws, objectives, and the company’s regulations, as 
well as shareholders’ resolutions. 
  2.   Has a duty to set a vision, policy, and direction of the company’s operation, and to 
regulate, control management division to ensure that the operation is in accordance with the 
determined policy efficiently and effectively to increase the maximum economic value to 
shareholders and sustainable growth. 
  3.   Always be accountable for shareholders, operate the business by preserving 
shareholders’ interest, disclose important information to investors accurately, completely, with 
standard and transparency. 
  4.   The company’s board of directors must have the knowledge, competency, and 
experience which is useful for the business operation, and has genuine interest in the company’s 
business which they are the directors. 
  5.   Evaluate performance and determine remuneration of directors and senior executives. 
  6.   Be accountable for management division’s performance to ensure that they pay 
attention to their work and are prudent in performing their duties. 
  7.   Regulate to ensure that a clear and measurable business operation’s target is 
determined in order to be used as the guideline for determining operational target by taking in to 
account possibility and reasonability. 

8.   Regulate to ensure that the business is morally operated. 
  9.   Regulate to ensure that the management division has appropriate and efficient risk 
management system. 
  10.   Make a decision in the important matters such as policy and business plan for large 
investment project, the authority to manage asset acquisition or asset disposal, and any other 
transactions prescribed by the law. 
  11.   Determine the authority and approval level in the transaction and various operations 
relating to the company’s work for a group or individual appropriately, and in accordance with 
relevant legal provisions by providing operating authority manual which shall be reviewed at least 
once per year. 
  12.   Arrange accounting system, financial report, and reliable auditing, as well as arranging 
appropriateness assessment of the internal control. 
  13.   Approve the appointment of auditor, and consider the annual audit fee in order to be 
proposed to shareholders for an approval. 
  14.   Report the responsibility of the Board of Directors in preparing financial report by 
presenting it together with the auditor’s report in the annual report, which covers main issues 
according to the policy of good practice for directors of the company that is registered in the Stock 
Exchange of Thailand. 
  15.   Regulate the performance of various sub-committees to ensure that it is in accordance 
with the prescribed charter. 
  16.   The Board of Directors must perform self-assessment and assess the overall 
performance. 

  BOARD OF DIRECTOR’S MEETINGS 
  Articles of Association Assigned to the Board of Directors shall consist of not less than one-
half. In the past Directors constituting a quorum at all times. Board meetings held at least 4 times 
per year in accordance with the Public Limited Companies Act. 
 
 



214 

 
 ANNUAL  REPORT  2013 

  In a meeting of the company in the past. Board members will receive meeting documents in 
advance, which will provide an opportunity to consult the information prior to the meeting. The 
proposed document will contain explicit content and format. But it is related to matters that will be 
considered will be invited to attend meetings with each time, so that more detailed information as 
related to the problem directly. This is. The company's Board of Directors has determined that a 
Director who has a stake in the matter. Will not take part in the vote. 
 
 The 2013 Annual Meeting of the Board of Directors as follows: 
 

1.  Mr. Preecha   Phukham1 Chairman of the Board of 
Directors 9/9 - - 9/9

2.  Mr.Narongchai   Satanupong

Director/Chairman of the Audit 
Committee/Member of the 
Nominating and Remuneration 
Committee (Independent 
Director)

9/9 4/4 2/2 15/15

3.  Mr.Surasak Narkswas

Director/Member of the Audit 
Committee /Member of the 
Nominating and Remuneration 
Committee (Independent 
Director)

9/9 4/4 2/2 15/15

4.  Mr.Amnuay   Preemonwong 2

Director/Member of the Audit 
Committee /Chairman of the 
Nominating and Remuneration 
Committee (Independent 
Director)

9/9 4/4 2/2 15/15

5.  Mr.Visanu  Thepcharoen Director 7/9 - - 7/9

6.  Mr. Somjitr  Chaichana Director/Company Secretary 8/9 - - 8/9

7.  Mrs.Siriya  Thepcharoen Director 8/9 - - 8/9

TOTALNAME-SURNAME POSITION

NO. OF 
ATTENDANCE 

(BOAR OF 
DIRECTOR)

NO. OF 
ATTENDANCE 

(AUDIT 
COMMITTEE)

NO. OF 
ATTENDANCE 

(NOMINATING & 
REMUNERATION 

COMMITTEE)

 
 
Remark: 
1Mr.Preecha  Phukham  has term position and be appointed to be Board of Director by AGM held on April 29,2013 
2Mr.Amnuay  Preemonwong  has term position and be appointed to be Board of Director by AGM , held on April 29,2013 
 
 

  EXECUTIVES 
  The company manages by managing director who is the authorized director acting as CEO 
who has senior vice managing director as vice CEO who helps with various managements in the 
company. There is a vice managing director as division executive who regulates the operation 
according to the division he/she is in charge, which there are a total of 4 divisions. Each division 
has a director who acts as division executive who controls employees’ operation in each, total            
of 11 sections as of Feburey 6, 2014  the Company has Executive of 13 members as follows: 
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NO. POSITION

1 Mr.Visanu Thepcharoen Chief Executive Officer / Acting
Cheief of Construction Department

2 Mr. Somjitr  Chaichana Deputy Chief Executive Officer /
Acting Chief Marketing Officer

3 Mrs. Siriya Thepcharoen Chief Operation Officer

4  Mr. Paripol Dhanasukanchana Chief Marketing Officer

5 Mr chosita Luangpasert Vice President of Marketing

6 Mr. Jira Phunpluemjitr Vice President of Construction1  Department 

Vice President of Construction2  Department 

Vice President of Acting Property
 Management and Procurement

8 Mr. Arun Sirijanuson Management and Procurement

9 Mrs. Manussanun Atchariyapruek Vice President of Accounting & Finance 
Department

10 Mr. Anusak Monklang Vice President of Budget Planning

11 Ms. Laksamol Yasothon Vice President of Funding Financial

12 Mr. Montri Makaranont Vice President of Legal Department

13 Mr. Charom Budlek Vice President of Human

NAME - SURNAME

7 Mr. Surachai Saengow

 
 

 THE COMPANY SECRETARY  
Mr. Somjitr Chaichana was appointed by the Board of Directors as the Company Secretary, 

became effective on 20 January 2011 with the preliminary duty and scope of responsibility as 
specified by the Securities and Exchange Acts (No.4) B.E. 2551. 

 

  REMUNERATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVES 
   MONETARY COMPENSATION 

(A) Remuneration of Directors 
The Board of Directors has proposed the directors’ remuneration to the 2013    

NGeneral Meeting of Shareholdes for consideration and approval. The directors’ remuneration for 
the year 2013 was approved in the amount of not more than Baht 5,000,000.-. The remuneration was 
disbursed by the Board of directors as follows: 
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DIRECTOR AUDIT 
COMMITTEE

NOMINATING & 
REMUNERATION 

COMMITTEE
DIRECTOR AUDIT 

COMMITTEE

NOMINATING & 
REMUNERATION 

COMMITTEE

1.  Mr. Preecha   Phukham1 Chairman of the Board of Directors 360,000 - - 225,000 - - 585,000

2.  Mr.Narongchai   Satanupong
Director/Chairman of the Audit 
Committee/Member of the 
N i ti d R ti

300,000 - - 180,000 100,000 20,000 600,000

3.  Mr.Surasak Narkswas
Director/Member of the Audit 
Committee /Member of the 
N i ti d R ti

300,000 - - 180,000 80,000 25,000 585,000

4.  Mr.Amnuay   Preemonwong2
Director/Member of the Audit 
Committee /Chairman of the 
N i ti d R ti

300,000 - - 180,000 80,000 20,000 580,000

5.  Mr.Visanu  Thepcharoen Director 300,000 - - 140,000 - - 440,000

6.  Mr. Somjitr  Chaichana Director/Company Secretary 300,000 - - 160,000 - - 460,000

7.  Mrs.Siriya  Thepcharoen Director 300,000 - - 160,000 - - 460,000

2,160,000 - - 1,225,000 260,000 65,000 3,710,000TOTAL

NAME-SURNAME POSITION TOTAL (BAHT)

DIRECTOR FEE (BAHT) METTING FEE (BAHT)

 
 Remark: 
1Mr.Preecha  Phukham  has term position and be appointed to be Board of Director by AGM on April 29,2013 
2Mr.Amnuay  Preemonwong  has term position and be appointed to be Board of Director by AGM , held on April 29,2013 

 
(B) Remuneration of  Executive Committee and executives. as of Deceber 31, 2013 
 

REMUNERATION TOTAL AMOUNT (BAHT) DETAILS OF 
REMUNERATION 

Executive Committee & 
Executive 5 14,289,768 Salary and compensation 

 

 PERSONAL 
  As of Febuary 6, 2014 the Company employs 120  people, divided into the following 
divisions; 

DIVISIONS TOTAL (PERSON)

Head Office 5

Construction 15

Subbporting Construction 16

Marketing 13

Project Management 19

Account & Financing 15

Funding Financial Management 2

Budget Planning Department 1

Legal Department 10

Human Resource 21

Property Management and Procurement 3

TOTAL 120  
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The Company has paid remuneration as salary, Overtime, Social Security Contribution 

workmen. Compensation as of December 31, 2013  as follows; 
   

DESCRIPTION TOTAL (BAHT)

Salary 51,267,534

Overtime 578,973

Providend Fund 725,137

Compensation 9,850

TOTAL 52,581,494.00

 
  STAFF DEVELOPMENT POLICY  

The company has a policy of continuous development of personnel. The Company provides 
a regular and continuous training in order to create a better understanding of company policy and to 
develop skills to employee. The training program has both internal and external eperts.  Of the past 
year the Company also has a new look to the NUSA SMART KICK OFF PLAN to all employees 
of the Company are in 4 directions : SMART THINKING, SMART LOOKING, SMART 
WORKING , SMART LIVING to support the expansion of the Company with the workload 
increased. Employees know the policy in the same directions and to work with full efficiency. And 
there is a continuous development by combining the power and mind to share the vision with 
samnabaep training For Executive Success story Synergy Forum focuses on human resources is at 
the heart of every driven company. Best in the company. The need to have personnel with the 
knowledge and diligent. There is good morale and present knowledge about the company's 
strategy, especially to build relationships and work in a team that is strong. 
  In addition to the benefits to employees, the company and its employees have become 
members of "the Fund registered "in the form of a portion of the funds. Pursaunt to the provisions 
of the Provident Fund Act. BE 2542, which according to the regulations of the fund to accumulate 
funds to pay employees at a rate of 3 percent to 7 percent, depending on the age of the work. The 
company also has to pay contributions at the same rate of deposition rate as the conditions 
accordance with age of work and benefits will be paid to members according to conditions, when 
the members of the retirement, death or resignation of a member. 
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 GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
  Nusasiri Public Company Limited endeavors to conduct its business operation in line with 
the principles of good corporate governance for the overall benefit to shareholders and all related 
parties of the company. 
  The Board of Directors has established guidelines for the management and supervision of its 
business operations so that the responsibility of the company will be effective abiding by the 
policies adopted by the Board of Directors as endorsed by the shareholders in a legally correct 
manner and according to the Company’s Article of Association. With a sincere desire to create an 
environment for open exchange of views, the Directors are able to combine their professional 
backgrounds to their varied experiences, in establishing the corporate policies that will guide the 
Company through fair and honest operations towards greater success. Appreciating the different 
role of the Management, the Board of Directors would not take part in any decision-making or 
management of the day-to-day function. 

The Board of Directors is committed to protecting shareholders rights and interests by 
reducing risk and maximizing shareholders value, including the establishment of benchmarks for 
management responsibility towards a transparent, open and accountable mechanism. 
  The Company is dedicated to the principles of good corporate governance, as a guide for 
maintaining the corporate image and for the direction of its entire. 
 

  SUB-COMMITTEES 
The Board of Directors has appointed qualified directors and assigned relevant duties for 

them according to their individual skill and proficiency to be members of other committee.         
The committees were set up to assist the Board in corporate governing activities and to efficiently 
scrutinize and undertake detailed study of required matters for the Board. These committees and 
subcommittees are the Audit Committee, the Nominating and Remuneration Committee,              
the Executive Committee and the Risk Management Sub-Committee. 
 

 AUDIT COMMITTEE  
  The Audit Committee has 3 members as of December 31, 2013 as follows; 

NO. NAME-SURNAME POSITION 

1 Mr.Narongchai   Satanupong* Chairman of Audit committee/ 
Independent Director 

2 Mr.Surasak   Narkswas Audit committee/ Independent Director 

3 Mr.Amnuay   Preemonwong Audit committee/ Independent Director 
*Mr.Narongchai Satanupong is a Director who has knowledge and experience in the 
Financial Statement 

 
  THE SCOPE OF AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE 

1.  Verify the financial report to ensure that it is accurate and reliable, as well as 
sufficient disclosure of information by coordinating with external auditor and the executive 
responsible for preparing both the quarterly financial report and the annual financial report. 

2.  Verify the company internal control system to ensure appropriateness and  
efficiency, and may recommend the verification or audit any transaction deemed necessary and 
important, as well as propose recommendation relating to the important and necessary 
improvement of the internal control system to the company’s Board of Directors by verifying the 
internal operation system together with external auditor and department manager. 
  3.  Verify the compliance with the law on securities and exchange, or SET’s 
requirement, policy, rule, procedure, requirement , and other laws relating to the company. 
 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
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4.  Select, nominate, and appoint the auditor, as well as propose remuneration for 
the company’s auditor to the company’s Board of Directors. 

5.  Accurately and completely disclose the company’s information in the case that 
there are related transactions, or transaction that may have conflicting interest. 

6.  Prepare a report for the Audit Committee’s business regulation by disclosing it in 
the company’s annual report which such report must be signed by the chairman of the Audit Committee. 
   7.  Ensuring that the Company has appropriate risk management systems and performance. 

8.  Performance of the Audit Committee to the Board of Directors at least 4 times a year. 
9.  A comment on the appointment or removal of the work of the staff of the 

internal audit. 
10.  In the performance of duties the Audit Committee has the authority to request 

the Executive Management or employees of the Company concerned to make comments 
particiapants or documents it deems relevant or necessary. 

11.  Shall have power to employ counsel by the Company or third parties to provide 
comments or advise if necessary 

12.  A report of the Corporate Governance Committee disclosed in the Company’s 
Annual Report , which report shall be signed by the Chairman of the Audit Committee 
   13.  The Audit Committee shall evaluate the performance of self-assessment and 
evaluation and reporting of operational problems that could cause the operation to achieve the 
purpose of the establishment of the Audit Committee, the Board of Director each year. 

14.  The review and update the charter of the Audit Committee 
15.  Perform other tasks assigned by the Board of Directros within the scope of 

duties and responsibilities of the Audit Committee 
 

  NOMINATING AND REMUNERTION COMMITTEE 
                    The Nominating and Remuneration Committee has 3 members as of December 31, 2013 as follows; 

NO. NAME-SURNAME POSITION 

1 Mr.Surasak Narkswas Chairman of the Nominating and 
Remuneration Committee 

2 Mr.Narongchai   Satanupong Nominating and Remuneration 
Committee 

3 Mr.Amnuay   Preemonwong Nominating and Remuneration 
Committee 

The Secretary of the Nominating and Remuneration Committee is Mr. Charom  
Budlek, the Vice President of Human 

 
THE SCOPE OF AUTHORITY OF RECRUITMENT COMMITTEE AND 
REMUNERATION DETERMINATION RECRUITMENT 
 

                RECRUITMENT 
         1.  Determine method for recruiting appropriate person to hold the director post 
which is appropriate with the nature of the organization’s business operation by determining the 
required qualification, knowledge, and expertise in each area. 

2.  Recruit directors when it is time for nominating potential directors to the  
company’s Board of Directors for consideration, which the recruitment may considering allowing 
existing directors to remain in their post, or accept nominations from shareholders, or acquiring the 
help from a third party company for the recruitment, or considering a person from the association 
of professional directors, or let each director nominate appropriate person, etc. 

3.  Consider the list of nominations and select persons whose qualification matches  
The required qualification. 

4.  Verify whether the nominated person is qualified according to the law and the 
requirement of the relevant agency. 

5.  Approach person whose qualification matches the required qualification in  
order to ensure that such person is willing to hold the position of the company’s director if such 
person is appointed by the shareholders. 
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6.  Propose the name list to the Board of Directors to consider and post the name  
list in the shareholders’ meeting invitation in order to be appointed at the shareholders’ meeting. 

7.  Recruit senior executive as assigned by the company’s Board of Directors. 
 
REMUNERATION DETERMINATION 

   1.   Consider the rule for directors’ and senior executives’ remuneration to ensure 
the appropriateness by review the appropriateness of the current rule, comparing with the 
remuneration information of other companies that are in the same industry as the company. 
Determine appropriate rule to achieve the result as expected to ensure fairness, and is repaying 
persons who helped the company in achieving its success. 

2.  Review the format of every type of remuneration such as regular remuneration, 
remuneration according to performance, and meeting attendance fee by taking into account the 
regulation applied to the same industry, the company’s performance and business size, and 
responsibility, knowledge, and experience of directors and senior executive required by the company. 

3.  Consider the rule for performance assessment of CEO, division executive  
directors, and senior executives as assigned by the company’s Board of Directors. 

4.  Determine the annual remuneration of directors, CEO, division executive  
directors, and senior executives as assigned according to the rule of remuneration to be submitted 
to the company’s Board of Directors for the approval of the remuneration for CEO, division 
executive directors, and senior executives. For the directors’ remuneration, the company’s Board of 
Directors shall propose at the shareholders’ meeting for an approval. 

5.  Consider the appropriateness and approve in the case of new securities are  
offered to directors and employees by adhering to the principle of fairness to shareholders, and 
create incentive for directors and employees to perform their duty in order to add value to 
shareholders in the long run, and to be able to actually retain quality personnel. 
 

  EXECUTIVE COMMITTEE 
The Executive committee has 5 members as of December 31, 2013 as follows; 

 NO.       NAME-SURNAME POSITION 

1 Mr.Preecha   Phukham Chairman of Executive committee 

2 Mr.Visanu   Thepcharoen Vice Chairman  

3 Mr.Somjitr   Chaichana Executive committee 

4 Mrs.Siriya   Thepcharoen Executive committee 

5 Mr.Paripol          Dhanasukanchana   Executive committee 

The Secretary of the Executive committee is Mr. Anusak Monklang, the Vice President 
of Budget Planning 

                        
THE SCOPE OF AUTHORITY OF MANAGEMENT COMMITTEE 
1. Control the company’s management to ensure that it is in accordance with the  

Policy prescribed by the company’s Board of Directors, and report performance to the company’s 
Board of Directors. The meeting of Management Committee shall have at least half of its members 
in attendance. Resolution of Management Committee shall receive the majority vote at the meeting, 
and such votes that are at least half of the total number of votes of the Management Committee. 

2. Has the authority to authorize any particular director or directors, or other  
person to perform any particular duty under the control of the Management Committee, or authorize 
such person to have the authority as the Management Committee deems as appropriate, and within the 
period the Management Committee deems as appropriate, which the Management Committee may 
cancel, revoke, change, or amend the authorized person, or that particular authority as appropriate. 
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3.  Plan and determine the annual business plan, business strategy, and budget for 
business operation in order to be proposed to the company’s Board of Directors for approval, as 
well as approve the allocation of the annual budget, the amendment to the annual budget in case of 
exigency, which shall be proposed to the Board of Directors’ meeting for acknowledgement. 

4.  Have the authority to approve the following financial operation; 
    a.  In case it is prescribed in the annual business plan or budget which the 
company’s Board of Directors has already approved, the Management Committee may operate 
without any financial limit. 

b.  In case it is not prescribed according to a., the company’s Management 
Committee shall have the authority to approve financial operation that does not exceed THB 100 
million, which such authority for financial approval shall include the approval of expenses in 
normal business operation, investment in capital asset, or fixed asset, loan, credit provision, 
including guarantee provision, etc., and shall be presented at the company’s Board of Directors 
meeting for acknowledgement. 

5.  Have the authority executing financial transaction with banks or financial  
Institutions regarding opening/closing account with banks or financial institutions, as well as 
determine condition for withdrawal, loan, loan interest rate agreement with banks or financial 
institutions, and requesting for the letter of guarantee from banks or financial institutions. 

6.  Regulate to ensure that there is procedure that the operator must report unusual  
Event or illegal action to the Management Committee immediately. In the case that such event has 
significant impact, it must be reported to the company’s Board of Directors in order for it to be 
resolved within reasonable period. 

7.  Verify and monitor the compliance with the policy, and the guideline for  
Various administrations of the company which have been prescribed efficiently that supports the 
condition of business operation. 

8.  Verify and monitor the company’s performance prescribed to ensure that it is in 
accordance with the prescribed business plan. 

9.  Filter every type of work proposed to the company’s Board of Directors. 
10.  Perform any action to support the aforementioned operations, or according to  

The comment of the company’s Board of Directors, or as authorized by the company’s Board of Directors. 
11.  Presentation made at the Management Committee’s meeting regarding any 

Matter which has been voted for and/or approved by the Management Committee, shall be reported 
to the company’s Board of Directors at the next the company’s Board of Directors meeting. 

12.  Perform other duties as assigned by the company’s Board of Directors in each period. 
 
 

  RISK MANAGEMENT SUB-COMMITTEE 
 The Risk Managemant Sub-committee has 6 members as of December 31 ,2013 as follows; 

NO.       NAME-SURNAME  POSITION 

1 Mr.Somjitr Chaichana Chairman of Risk Managemant Sub-committee 

2 Mr.Surachai Saengow Risk Managemant Sub-committee 

3 Mrs.Manusanun Atchariyapruek Risk Managemant Sub-committee 

4 Mr.Montri Makaranont Risk Managemant Sub-committee 

5 Ms.Luksamon Yasothorn Risk Managemant Sub-committee 

6 Mr.Anusak Monklung             Risk Managemant Sub-committee 

The Secretary of the Risk Managemant Sub-committee is Mr. Anusak Monklang,          
the Vice President of Budget Planning 
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  THE SCOPE OF AUTHORITY OF RISK MANAGEMENT SUBCOMMITTEE 
 
   1.  DETERMINING POLICY AND RULE FOR RISK MANAGEMENT 

This is determining policy, objective, scope, responsibility, rule, and guideline  
For risk management that are consistent with strategy, target, plan, and direction of business 
operation, which the company organizes annual review which will be prepared at the same time as 
business plan to ensure their consistency. 
 

2.  RISK IDENTIFICATION 
    This is identifying the risk that may affect the achievement of objective and 
target, which is considered from the risk that arises from internal and external factors such as 
environment, law, fiancé, information system, decision support system, investor satisfaction, 
capital management, human resource, reputation and image, security system, etc., which the 
company will manage the risks according to their priorities before considering control system. If it 
is high and very high, the company will analyze those risks first. 
 

3.   RISK ANALYSIS 
    This is the analysis to assess the remaining risk level after the assessment of the 
existing control system, and prioritizing the risks, which if the remaining risk is still at the high or 
very high levels, a measure for dealing with the risk must be determined immediately by the 
responsible senior executive. If the remaining risk is at the medium or low levels, the measure for 
dealing with the risk shall be determined within the division, or it shall be resolved in the operation 
process. 

4.  RISK MANAGEMENT 
This is determining the method for preparing a plan to deal with significant  

Risks according to their priorities in the risk analysis step. Risk management has many methods 
such as control, risk transfer, risk avoidance, risk utilization, or risk acceptance. 

 
5.  RESULT MONITORING AND VERIFICATION 

This is the procedure of monitoring the result of risk management according to  
The prescribed plan, as well as assessing the result of risk management which the Risk 
Management Committee will monitor and report to senior executive and Audit Committee. 

 
 MANAGEMENT TEAM 

As at December 31 ,2013, the Company’s first four top executives according to 
definitions set by the Securities and Exchange Commission comprises 4 people  
as follows: 
  
NO.       NAME-SURNAME  POSITION 

1 Mr.Visanu Thepcharoen 
Director/Vice Chairman of Executive 
committee/ Chief Executive Office/Acting 
Cheief of Construction Department 

2 Mr.Somjitr Chaichana 
Director/ Member of the Executive 
committee/Deputy Chief Executive 
Officer/Acting Chief  Marketing Officer 

3 Mrs.Siriya Thepcharoen Chief Operation Officer 

4 Mr.Paripol Dhanasukanchana Chief  Financial  Officer 
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  THE SCOPE OF AUTHORITY OF MANAGEMENT TEAM’S 
   1.   To operate corporate business efficiently and effectively in accordance with 
approved policies, directions, and strategies, as well as in compliance with prescribed core 
operative structure. 

2.  To prepare the business plan, corporate budget and administrative directives  
and submits them for the Executive Committee’s approvals. 

3. To manage corporate business honestly and cautiously as per plans and/or  
budgets approved by the Executive Committee for the company and shareholders’ ultimate 
benefits. 

4. To monitor corporate business in accordance with planned policies and  
approved budget. 
   5.  To report operating performance and corporate outcomes to the Executive 
Committee at least once a month. 

6.  To operate any other actions assigned by the Executive Committee. 
7.  Supervises general corporate activities prescribed in the Company’s rules and  

regulations. 
 

  NOMINATION OF DIRECTORS AND EXECUTIVE MANAGEMENT LEVELS. 
 

1. INDEPENDENT DIRECTORS  
   Independent Directors means any director who is independent from major 
shareholder and management and is able to express their opinions and report any suggestion 
independently as assigned without any concern over possible remuneration benefits or perceivable 
rewarded titles and not acting under of any control or influence by any individual . Thus, the 
person who shall be qualified to be independent director must be in fully compliance with the 
following qualifications and independent criteria as prescribed by Capital Market Supervisory 
Board which are: 
 
    ROLES AND DUTIES OF INDEPENDENT DIRECTORS 
     While the roles and duties of independent directors are the same as executive 
directors, they also play crucial roles and duties to act independently to protect the interests of all 
stakeholders without dominance from any group of person(s). 
 
    QUALIFICATIONS OF INDEPENDENT DIRECTORS 

1. Holding shares not exceeding 0.5 percent of the total number of shares 
with  voting rights of the applicant, its parent company, subsidiary company, associate company, 
major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such 
independent director. 

2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, 
advisor who  receives salary, or controlling person of the applicant, its parent company, subsidiary 
company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person. 

3. Not being a person related by blood or legal registration as father, 
mother, spouse, sibling, and child, including spouse of child, executive, major shareholder, 
controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person of the applicant or 
its subsidiary company. 

4. Neither having nor used to have a business relationship with the 
applicant, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or 
controlling person, in the manner which may interfere with his independent judgement, and neither 
being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business 
relationship with the applicant, its parent company, subsidiary company, associate company, major 
shareholder or controlling person. 

5. Neither being nor used to be an auditor of the applicant, its parent 
company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and 
not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs 
auditors of the applicant, its parent company, subsidiary company, associate company, major 
shareholder or controlling person. 
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6. Neither being nor used to be a provider of any professional services 
including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two 
million baht per year from the applicant, its parent company, subsidiary company, associate 
company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, 
controlling person or partner of the provider of professional services. 

7. Not being a director appointed as representative of directors of the 
applicant, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder. 

8. Not undertaking any business in the same nature and in competition to 
the business of the applicant or its subsidiary company or not being a significant partner in a 
partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding 
shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other company 
which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the 
applicant or its subsidiary company. 

9.  Not having any other characteristics which cause the inability to express 
independent opinions with regard to the applicant’s business operation. 

 
  BUSINESS RELATIONSHIP OR PROFESSIONAL ADVISOR 

  There was neither business relationship transaction nor professional advisor 
transaction between independent director (and director) and its parent company, subsidiary, or 
juristic person who may have conflicts of interest having the amount more than prescribed in 
Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Chor. 28/2551 Re: Application for 
an Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares Which is Defined Significantly and is not 
Independent, which are: 

 -  A normal business relationship transaction with the amount of three 
percent or more of the net tangible assets or twenty million Baht or more, whichever is lower. It 
shall include the transaction taking place during the course of six months prior to a date of 
transaction. The amount of such indebtedness shall include indebtedness taking place during the 
course of one year prior to the date on which the business relationship commences. 

-  Being an auditor or professional advisor of the company such as legal 
advisor, Financial advisor or asset appraisal. 
 

2.   RECRUITMENT OF DIRECTOR 
Selecting person who will hold the director post will be considered from many factors  

Such as experience, knowledge, competency, and qualification prescribed by the law, whom will 
be selected from person who is a representative or nominee from shareholder. After that, the 
committee will present the list of candidates at the shareholders’ meeting for appointment. For the 
executive, the committee will select person who has knowledge and competency in various fields 
that are necessary and beneficial for the company’s business operation. 

The conditions for recruitment and appointment of the company’s directors as  
prescribed in the company’s regulation are as follows; 

1) The company has one committee which consists of at least 5 directors.  
Chairman of the committee shall be selected amongst the committee members at the general 
meeting. Vice chairman, managing director, and other positions may be elected as appropriate. At 
least half of the total number of directors shall reside in the kingdom. 

2) Shareholders’ meeting shall elect directors according to the following rules and methods; 
    A.  A shareholder has one vote per share. 

B.  Each shareholder shall use all available votes according to a. to elect one  
Or more directors. However, votes may not be divided for anyone. 

C.  Person who receives the most votes according to the descending order 
shall be elected as directors in the number equal to the number of directors to be elected at the time. 
In case there are more persons who has been elected next in the voting order with equal number of 
votes than the number of directors to be elected at the time, the chairman shall issue the deciding vote. 
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3) In each Annual General Meeting, one third (1/3) of directors shall vacate their  
posts. If number of directors may not be divided into three parts, the number of directors that is the 
closest to one third (1/3) shall vacate their posts. In case there is a vacancy for the director post due 
to the reason other than Vacating the post according to the term, the committee shall elect person 
who is qualified and does not have prohibited characteristics according to the the Public Limited 
Company Act B.E. 2535, the Securities and Exchange Act B.E. 2535, and the Principle of Good 
Corporate Governance.as his/her replacement at the next committee’s meeting, unless the 
remaining period of the term is less than two months, such replacement shall only hold the post for 
the remaining period of the director whom he/she has replaced. The committee’s resolution shall 
consists of at least three fourths of the total vote of the remaining directors. 
 

3.   RECRUITMENT OF CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE/  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

 
1. CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE /  

CHIEF EXECUTIVEOFFICER. 
Having qualifications according to the requirements of the Company and must 

possess the vision, knowledge, ability and experience appropriate to the organization by the 
Nomination Committee and Remuneration Committee. Is recruiting for a presentation to the Board 
for approval those who are eligible for such positions. 

   The Company has relevant plans and procedures for successors and 
continuation of Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer, particularly in the 
event that any of its top executives are not able to carry out their functions due. The purpose is to 
avoid any hiccup on the Company’s operation to the following reasons: 
   In the event that the positions of the Chairman of the Executive Committee/ 
Chief Executive Officer are vacant or the individual in such positions cannot perform their duties, 
the Company has an arrangement whereby executives in a closely comparable level or their deputy 
shall act on their behalf until the selection process for the qualified replacements is completed. The 
criteria for such selection shall be based upon suitable qualifications as prescribed by the Company, 
as well as other qualities such as business vision, knowledge, proficiency, and experience, that well 
suit the Company’s corporate culture. The Company’s Nominating and Remuneration Committee 
shall be responsible for the selection process and submit their final choice to the Company’s Board 
of Directors for approval and further appointment. 
 

2.  EXECUTIVE 
The Human Department is responsible for seeking internal candidate with 

qualifications appropriate, possessing knowledge, ability and experience from each particular line 
of activities to be appointed as executive of the company. If the Company cannot seek appropriate 
qualified candidate from the internal staff, the Company will seek and recruit appropriate qualified 
candidate with knowledge, proven capability, vision and positive attitude to the Company and then 
propose him/her to the Chief  Executive Officer or the Chairman of the Executive Committee            
for appointment. 
   The Company has relevant plans and procedures for successors and 
continuation of Executive, particularly in the event that any of its top executives are not able to carry 
out their functions due. The purpose is to avoid any hiccup on the Company’s operation to the 
following reasons: 

In the event that the management positions at the level of department manager  
and above are vacant or the individual in such positions cannot perform their duties, the Company 
makes an arrangement whereby executives in a closely comparable level or their deputy shall act 
on their behalf until the selection process for the qualified replacements, undertaken by the Human 
Resource Department, is completed. Candidates for these positions can be from either existing staff 
or outsourced. The criteria for such selection shall be based upon suitable qualifications as 
prescribed by the Company, as well as other qualities such as knowledge, proficiency, and 
experience, that well suit the positions. Upon completion of the selection process, the Human 
Resource Department shall submit their final choices to the Chief Executive Officer or the 
Chairman of the Executive Committee for approval and further appointment. 
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 CORPORATE GOVERNANCE OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATED OMPANIES. 
The company has corporate governance of subsidiaries and associated companies as follows; 

  THE APPOINTMENT OF DIRECTORS:  The company as a major shareholder, by 
approval of the Board of Directors shall appoint the Executive Committee of the company with 
qualified and experienced business suits. The directors of subsidiaries according to the proportion 
of shares held. To act on management according to the scope and the powers given to the Board. 
They must report on the results of operations for both the quarterly and annually to the Board of 
Directors of the company know. 
  MEETING:  The Board of Directors may appoint another Director or person as 
proxies to attend the meeting. As a shareholder by means of proxies from the company is 
responsible for the general meeting of shareholders. On the agenda. According to the Board of 
Directors of the company consider agreed 
   PERSONNEL:  In cases where a subsidiary or associated companies are not enough 
staff or require specialized personnel that we have, they are employees, the company will support 
the delivery of advisory services to employees. And associated companies a temporary but still 
have the status as an employee of the company. 
   INTERNAL CONTROL:  The Board of Directors of the company assigned to the 
Audit Committee is responsible for review, a subsidiary. Internal control systems are adequate 
suitable according to the business plan targets efficiently. With the internal audit department. 
Reports and evaluation of internal control of the subsidiary and associated companies to the Audit 
Committee, to present the opinion to the Board of Directors: 
  CORPORATE GOVERNANCE: The Company's policy for the subsidiary.               
The auditor from the same audit firm. To show faith And to allow the auditor to check the 
transactions. And evidence Sufficient appropriate to express an opinion on these consolidated 
financial statements. Of the Company and subsidiaries  
 

  RULES FOR PROPER USE OF INSIDE INFORMATION 
It is the Company’s policy to adhere to its professional ethics, and to have honest conduct in 

dealing with its customers, employees, trade counterparts, shareholders, investors, trade 
competitors, community, society, and environment. It also opposes corruption; particularly those 
linked to wrongful use of insider information, and prohibits its directors, executives and staff to 
make use of material information, which is classified as internal information that has not been 
officially released to the public, for their own benefit or for the benefit of others even if such use 
may not cause any disadvantages to the Company. The prohibitions include restriction on trading 
of the securities of the Company and its subsidiaries during the process of the release of its 
operational results and its dividend plan, discouraging or forbidding the trading of the Company’s 
securities during the period of one month prior to any public announcement of its material 
information, or the trading of land property close to the planned development sites of the Company 
which may be perceived as the exploitation of internal information for self-benefit or for the 
benefits of others. The Company also establishes safety protections for its computer and 
information systems and prescribes practice guidelines for its directors, executives and staff of all 
levels to comply with. This procedure is intended to protect any unapproved disclosure of 
important information and data or unauthorized access to the information source. Severe penalty is 
set for unauthorized disclosure of internal information and wrongful use of such information for 
personal benefits or for the benefits of others or actions which may be the cause of any conflicts of 
interest. All these actions are regarded as serious offenses and are subject to punishment. The 
relevant practice guidelines are prescribed in the Company’s Code of Conduct. 
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 As prescribed under Articles 258 of the Securities and Security Exchange Act B.E.1992 
(Amended in 2008), security trading activities of the Company’s directors, executives as well as 
their spouses, minors and their related persons, that involve the Company’s shares must be reported 
both in terms of trading transactions and changes of ownership in the form duly prescribed and 
submit such report to the Office of the Securities and Exchange Committee within 3 days after the 
trading and transfer date thereof. The Company’s directors and executives are duly aware of their 
reporting duties in such trading and transfer of the Company and its Group’s securities as per the 
rules and regulations of both the Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities and 
Exchange Committee. 
  

 REMUNERATION OF AUDITORS 
 REMUNERATION OF AUDITORS  (AUDIT FEE) 

Company and subsidiaries Remuneration of the auditors in 2556 to the auditors of the  
Company account of the past with total amount of  Baht 1,515,000. 

 
  OTHER SERVICES (NON-AUDIT FEE) 

The company and its subsidiaries paid remuneration of other services, including travel  
fees, postage stamp values, value, faxes, and overtime, as well as the external auditor  
of the company in the past accounting period with total amount of  Baht 713,020. 
 

 CORPORATE GOVERNANCE 
The Company sees the importance of good Corporate Governance and efficiency and 

transparency of our management system thus will build our shareholder’s, investor’s and 
beneficiary’s and other related party’s confidence. The Company operates according to the Good 
Corporate Governance (for company registered in 2006) Practice and has prepared the 2013 
Corporate Governance report which can be summarized as follows; 

 
1. THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS 

     Determining the date, time, and venue, and sending invitations to shareholders 
    The company’s Board of Directors will hold shareholders’ meeting on the date, 
 time, and venue which is convenient for shareholders to attend. 
 

  Meeting Invitation 
    The company will send meeting invitation which consists of meeting’s agendas, 
the company’s Board of Directors’ comments, as well as all other documents that are sufficient for 
decision making process in each agenda to shareholders in advance prior to the meeting date, which  
is completely in accordance with the rule prescribed by relevant laws and agencies. 
 
     The ability to propose additional agenda prior to the meeting 
    Every shareholder may propose additional agenda prior to the meeting by 
sending the agenda and its detail in writing to the company at least 3 days prior to the meeting date 
in order for the company’s Board of Directors to consider whether to include such additional 
agenda in the meeting. 
 

  Attending the Meeting and Registration 
    Every shareholder has the right to attend the meeting and vote or authorize other 
person to attend the meeting and vote on their behalf. The company allows shareholders to register 
for the meeting prior to the meeting time, and The Company uses a barcode technique in the 
meeting registration and vote counting. The process helps reduce the time spent during each step. 
The Company is able to provide its meeting participants with the score results immediately after 
each shareholder voting. 
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  Inquiry, Comment, Vote, and Minutes of Meeting Recording 
    The company’s Board of Directors allows equally opportunity for every 
shareholder in verifying the company’s operation in every shareholders’ meeting. Shareholders 
may fully inquire, comment, and offer various recommendations. The consideration and voting in 
every matter is done independently. For the voting, one share is equal to one vote which applies to 
every shareholder. The company records the minutes of meeting as well as inquiries, 
recommendations, meeting’s resolutions, and number of supporting vote, non-supporting vote, or 
abstention in each agenda in writing in order for shareholders and relevant person to verify, as well 
as publishing the minutes of meeting on the company’s website after the meeting is complete. 
 
    The Secretary of the Board is assigned to determine the meeting date, 
prepare the meeting’s agenda, provide adequate supplementary documents submitted to Thailand 
Securities Depository Company Limited, the company’s registrar, for forwarding them together 
with the meeting notifications to all shareholders for consideration all data more than the period as 
prescribed by law prior to the meeting date. All shareholders’ rights are also being taken care of 
more than prescribed by law. Moreover, the shareholders may download the notifications for 
shareholder meeting including the supplementary documents both in Thai and English which are 
forwarded to shareholders at least thirty days prior to the Meeting date from Web Site: 
www.nusasiri.com which are the same that shareholders will receive in hard copy form the 
company. The notifications for shareholder meeting shall inform the shareholders the meeting 
regulation and proceedings including all necessary data of every agenda for pre-consider. 

 
2. EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS 

 Equal treatment 
   In case of absence, shareholder may use proxy to entitle an individual to attend 

the meeting on his/her behalf. The proxy will be sent along with meeting agendas to shareholder in 
advance. Independent Director can be delegated to vote on behalf of shareholder 

  In case of absence, shareholder may use proxy to entitle independent director to  
vote onhis/her behalf. 

 
   Rights to Minority Shareholders 

  Minority shareholder has rights to propose any agenda for the meeting and 
nominate a directorial candidate. 

 
  Preventive measure for insider trading 

   The Company has preventive measure for insider trading as well as others who 
seek to use inside information for their own benefit as follows; 
   -   Prohibit the Company’s major shareholders, directors, executives, and 
staff from taking advantage of their positions as the Company’s major shareholders, directors, 
executives, and staff to obtain any monetary or non-monetary benefits, as well as other forms of 
benefits for themselves, or for their families, and for close associates.  

- Discourage all its employees against making any related party transactions,  
except in such cases which can necessarily benefit the Company and only if they are duly allowed 
under the rules and regulations prescribed by the Securities and Exchange Commission of Thailand 
and the Stock Exchange of Thailand; namely disclosure of information on name and relationship of 
related individuals, policies on pricing and valuation and the board opinions on transactions related.  
    -  Prevents all its employees from undertaking any personal business that 
impacts corporate working-time and duties, and avoid any business transactions with the Company 
on a personal behalf, family behalf or transacting any business with the Company for any juristic 
entity which such employees having interest therein or conducting any business which competes 
with the Company’s activities. 
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   The Company also requires its directors, executives, and employees to avoid or 
refrain from trading any of the Company’s securities during the one month period prior to the 
public announcement of its financial statements in order to bar any possible insider trading actions. 
The requirement is set in accordance with its prescribed good governance policy. In the event that 
there any occurrences of any incidents which could be regarded as a conflict of interest and related 
party transactions, the Company’s Board of Directors shall review each such incident with caution, 
and fully abide with the rules and regulations prescribed by the Securities and Exchange 
Commission of Thailand and the Stock Exchange of Thailand. 
 
 3.  Interested Parties 

The company ensures the rights of both internal and eternal stakeholders are protected 
and treated with care, as the result of the cooperation from these parties concerned will benefit the 
company in terms of competitiveness and stability, and create profitability for the company in the 
long term. For such purpose, the Company provides fair, transparent, and timely disclosure of the 
key information to ensure that all stakeholders are treated equally. 
    Guidelines of Policy and Practice towards Shareholders: The company does 
business on the basis of honesty and ethics of good business development aims to provide stable 
growth and continuous development in accordance with the Mission granted to the shareholders. 
Discover the best returns to shareholders ' equity. Disclosure, transparency and reliability and 
fairness towards the major shareholders and directors, as well as child care directors, executives 
and employees. The pursuit of private interests. From the information that is the essence of the 
company 

  Guidelines of Policy and Practice towards Customers: The Company 
recognises the importance of customers and therefore, determines to create customer satisfaction 
appropriately by offering high quality products and services in response to the customers’ needs as follows; 
    Products and services:  Deliver quality products and services that are in line 
than the customer’s expectations, at a fair price. In this respect,  and Supply its customers with 
adequate, accurate, and updated information to protect them from any possible misunderstandings 
on quality, quantity and conditions of such products and services without distortion. In addition to 
compliance with the terms and conditions with the customer. If you cannot comply with the terms 
of agreements or not. Must dash to let customers know what to fix. Get suggestions and complaints 
without discrimination. 

The company has been awarded an excellent real estate development company 
of the annual Thai 2013  the design and development of construction projects (BCI Asia Top 10 
Developer Awards 2013) from BCI Asia Construction Imformation co., Ltd. which is the center of 
the construction business in the Asia Pacific region, and magazines FuturArc. 
 Confidentiality of customer’s information: Not take client confidentiality for 
the benefit of themselves or related wrongful. And will not reveal customer information. Without 
the permission of the client. Or from an authorized representative of the company before. Unless 
the information must be disclosed to third parties involved to clarify or operated within the law. 
  After Sales Services: In an attempt to enhance sustainable growth of its 
business, the Company is committed to providing its customers with satisfaction and assurance. 
Such as Follow-up and regularly monitor customer’s satisfaction, Review and properly correct 
problems and flaws during the warrantee period, Organize joint social and environmental 
awareness activities to enhance closer relationships between the Company and its customers. The 
company held a channel for customer can offer a suggestion Or complain of problems associated 
with the company have at the company, directly or via Call Center call. 1608 or Website of the 
company www.nusasiri.com. The Company presently operates a customer relation management 
(CRM) system that helps create an intercompany relationship with customers to provide 
information and access needs of most customers by organizes in cooperation with the customer,           
in order to strengthen relations between the company and customer. Such  as performing morning 
merit making and giving alms to monks in the morning on New Year’s Day, Songkran Day,        
the annual “Religious Bathing” rites for the Buddha Image. 
 



230 

 
 ANNUAL  REPORT  2013 

    Guidelines of Policy and Practice towards Employees 
     The company recognizes the importance of employees as valuable resources 
and is important to the success of the company. Therefore, it strongly promotes a good corporate 
culture and a supportive working environment. Team work, unity, and good working relationships 
are also encouraged. In 2013, the Company arranged various joint activities for its management and 
staff such as Songkran Day, performing the traditional Thai ceremony of pouring water on the 
hands of top executives and asking for their blessing. The Company treats its employees ethically 
and morally, Encourage employees to have an understanding of ethics that employees must 
perform. Welfare staff appropriately to workplace safety, health, etc. The principles are as follows; 

1. Treat employees with respect, according to the principles of human rights. 
2. The appointment of migration as well as to reward and punish employees 

do with truthful and located on the basis of knowledge. Capabilities, appropriate, and fair treatment 
without discrimination. 

3.  Evaluate the employee's performance and progress on a regular basis  
   4. The yield on the various aspects of equitable and appropriate based on the 

knowledge and experience to the position. The responsibilities and the performance of individual 
employees by considering, in accordance with the company's business results.  

   5.  Provides welfare and other benefits to employees by other companies. 
comparable to that contained in the same or a similar business, and is in accordance with the law, 
such as Fund for employees.  

   6.  support and give priority to the development of knowledge and the 
potential of all employees benefits  continuous and smooth. To advance in the career of the 
employee  

   7. To maintain a good environment in which to work, to health and safety to 
life and property of people on a regular basis  
    8.  Encourage employees to have better quality of life and encourage the 
development of life. Is your family, happy and sustainable self-reliance along the philosophy of 
sufficiency economy  

   9.  Promotion of the participation of the employees and respect for the right 
to join a group of employees. To suggest or determine the guidelines to work and/or the agreement 
to benefit all parties.  

   10.  encourage employees to perform work under a good culture and shared 
values, as well as internal unity  
    11.  Managed by careful and avoid any action that is unfair, which might 
affect the stability in the employee's work duties  
    12.  Compliance with laws and regulations concerning labour law 
(employment, termination, etc) and the welfare of employees  
 
   Human Resource Management Policies The company has a policy as follows; 
    1.  Employment and employee, the employment policy of the company and 
employees as necessary and appropriate for the job by employees who have been hired and there 
must be a qualification. Experience and the ability to fit the position. The articles of Association of 
the company. In case of vacancies, the company will provide an opportunity to consider and 
qualify the company's employees, the empty positions. If you are unable to recruit employees from 
within the company.  

   2.  Airline bosses structures and divisions. The company defines the 
structure of the airline bosses and the company's divisions, with the scope of responsibilities of the 
section and clearly positions. And periodically reviewed in order to better suit the situation 
 

  3.   Compensation administration  
3.1.  Salaries and wages and salaries, companies pay a fair consideration  

of  the various factors such as level of experience qualification position duties and responsibilities. 
The wage rate of the labour market in the country and the situation of the company required.  
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    3.2.  Other compensation. The company will make money exclusive 
compensation for work beyond regular working overtime, holiday work values, as appropriate to 
the circumstances, including the grant to the expense. As a travel allowance and accommodation fees 
      4.   Medical Care Benefits: The company has a policy to ensure that 
employees have good health. In order to do so, the company effectively. This is. Benefits that an 
employee receives The company is comparable with the industry in the same way. Or, as the law 
defines such a Fund, The Social Security Fund, the Fund contributions In case of illness or accident 
is due to the work force, Fund staff, annual health check-up, Organize your visit In case of illness 
must stay in the hospital, grant such cases spouses suffer disaster. The grant, to respect his father 
and mother, an employee covered by dead-spouse and children of employees, etc. 
    5.  Working environment: The company's policy, employees working in the 
company happily safe so the work around. The machine tool equipment in operation to fit the job 
description. Such as parking, etc. 

   6.   Employee development: The company has a policy to promote employee 
development, knowledge, skills, and attitudes about the job is the ability to position them like a 
wide variety of development guidelines are as follows: Training seminar by trainers who have 
knowledge from outside the organization. Training from an experienced manufacturer in the 
organization. Coaching by head (Coaching), Learning from the actual operations (On the Job 
Training), Studies show both within and outside the country. Convey knowledge among colleagues 
and share learning between managers and employees on Learning Organization. 
   7.  Promote teamwork, collaboration, and cooperation with each other to 
work as a person in the same family. 
 
    Guidelines of Policy and Practice towards Creditors: The company attaches 
importance to creditors. Whether the trade creditors. Or financial institution To pay the debt owed. 
Back to the due date Or contracted Including compliance payable strictly defined conditions. Based 
treat creditors to be fair to both parties. 
 
     Guidelines of Policy and Practice towards Trade Partners:  The Company 
set policies and practice guidelines for trade selection processes and commercial transactions that 
are based on fair and productive treatment towards all its trade parties, with emphasis on good 
conduct, rightfulness, legitimacy, and duly complying with governing trade conditions. Its policies 
and practices. 
 
     Guidelines of Policy and Practice towards Trade Competitors: The 
Company’s focal policy and an important code of conduct by which the company abides. The 
Company commits to promoting fair competition, transparency, non discrimination, and also to 
abide to legally prescribed trade agreements and conventions, principles of best practice, and 
internationally accepted trade rules and regulations. 
 
       Fair Practices and Social Responsibility Policy: By observing the doctrine of 
fairness in its business practices, and committing not to be lured by any illicit gains from wrongful 
business conducts, the Company creates business confidence and assures its stakeholders of its 
social consciousness. This best practice shall enhance its lasting business prosperity. It is the 
Company’s philosophy to pursue a sustainable growth path, and therefore wellrealizes that long run 
business survival requires quality products, professional integrity, public awareness and social 
contribution. The Company consistently fosters moral and ethical behavior, social responsibility, 
and environmental awareness in all their staff in different positions. It also gives significant weight 
to trade counterparts who are fair-minded and have a good sense of social responsibility. 
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     Guidelines of Policy and Practice on No Violation of Intellectual Property 
Rights:  The company operates under the administration of corporate governance and social 
responsibility, the environment, whether it is practical to management and employees of the 
Company. By the way, the social business (Corporate Social Responsibility) to the business. 
Fairness Selfless service to others Including respect for intellectual property rights of others. Not 
support the action in the manner of intellectual property infringement. Whether copyrights, patents, 
trademarks. Trade Secrets And other intellectual property rights of all types. 

    Guidelines of Policy and Practice for Prevention of Corruption: It is the 
Company’s policy to prohibit its directors, executives and staff to exploit their positions for 
self or family benefits, or for benefits of others, whether such benefits are in monetary terms or in 
anyother form. Such as Prohibits its directors, executives and staff of all levels to receive any 
monetary or personal rewards offered by the Company’s customers, trade partners, or any other 
individuals for the work they perform on behalf of the Company, Prohibits its directors, executives 
and staff of all levels to borrow or raise funds from the Company’s customers and counterparties, 
except that when such borrowings represent loans from their banks or financial institutions of 
which they are customers, Prohibits its directors, executives and staff of all levels to accept any 
presents with a value exceeding that of generally acceptable practices, As well as prohibiting 
discrimination against partners. 

    No Violation of Human Rights Policy:  The Company puts emphasis on 
human dignity and fundamental human rights. These beliefs are the Company’s key pillars in its 
human resource development that results in equitable treatment of its employees and stakeholders. 
This fair treatment creates a better workplace environment, as well as enhances ethical spirit and 
cooperative efforts among individuals within and outside the organization, which in turn helps 
support staff creativity and a service minded attitude. 

 
4.   INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY 

Aware of the importance of adequate, accurate, inclusive, timely and transparent 
disclosure, the Company publishes its important information including financial and non-financial 
data on the websites of the Stock Exchange of Thailand (SET) atwww.set.or.th and the Security 
and Exchange Commission (SEC) at www.sec.or.th according to the criteria laid down by the SET 
and SEC. In addition, the information that has been made public and informed to stakeholders is 
made available at the Company’s website at www.nusasiri.com 
 
    The financial report and the Board's responsibility to financial reporting: The 
Board of Directors is responsible for the financial statements of the Company. And consolidated 
financial statements of the Company and its subsidiaries. The financial information contained in the 
annual report. The Board therefore ensure that such financial statements. Be prepared in accordance 
with generally accepted accounting standards. And there is adequate disclosure in the notes to the 
financial statements, including the verification of the CPA. And has been audited by the Audit 
Committee. The Board of Directors has prepared the report of the Board of Directors for the 
financial report in the Annual Report 

  Corporate governance policies and practices: The Board of Directors of the 
company are in accordance with the principles of good corporate governance for the company. 
Registered (The Principles of Good Corporate Governance) that is in accordance with the 
guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET).To build confidence, caused shareholders. 
And those involved. 

  The compensation policy for directors and executives: Remuneration of Directors 
Considered by the Nomination Committee and remuneration Committee Offer shareholders 
approve annually. Compensation for senior executives Considered by the Nomination Committee 
and remuneration Committee In consideration of the obligations And the competitive business. 
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5.  RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS 

  Structure of the Board of Directors  
    The Board of Directors has appointed qualified directors and assigned relevant 
duties for them according to their individual skill and proficiency to be members of other 
committee. The committees were set up to assist the Board in corporate governing activities and to 
efficiently scrutinize and undertake detailed study of required matters for the Board. These 
committees and subcommittees are the Audit Committee, the Nominating and Remuneration 
Committee, the Executive Committee and the Risk Management Sub-Committee. The company has 
defined scope of duties and responsibilities, which the company has assigned the duties and 
responsibilities of members and properties, history, number of times to attend meetings of the 
Board of Directors of each Directorate. (Details of which appear in the “The Board of Directors and 
sub-committees” section of this annual report). 
    The number of independent directors on the board shall be in accordance with 
the notification of the Capital Market Supervisory Board (CMSB) Ref.No.TorJor. 4/2552 on 25 
February 2009 which prescribed that a public listed company shall have the number of its 
independent directors at no less than one third of the total board members. The Company defies the 
definitions of “independent” for a director, roles and duties of independent directors, qualification 
of independent directors, all of which are defined by applying the minimum benchmark prescribed 
by the Securities and Exchange Commission of Thailand and the Stock Exchange of Thailand 
(Details of which appear in the “Independent Directors” section of this annual report).  
    
     Role, Duty, and Responsibility of the Board of Directors 

  The Board of Directors has the obligation and responsibility to perform its duty 
in accordance with laws, objectives, regulations, code of conducts, and resolutions of the 
shareholders’ meeting, as well as to consider and approve the Company’s policy and management 
direction, financial target, and annual budgets. The Board of Directors also oversees and monitors 
to ensure that business operations are managed effectively and according to the Company’s policy 
for the utmost benefits of shareholders under ethical standards with honesty and carefulness. as follows; 

 
Business Ethics:  The Board of Directors has clear policies on business ethics,  

which have been communicated to the management and employees on a regular basis. All 
concerned individuals are expected to adopt these policies and implement them with integrity, 
honesty, and fairness in their dealings with the Company, interested parties, the public, and society. 
Interactions between individuals concerned and other parties are constantly monitored. The 
Company has compiled and published a code of professional ethics for staff and specified penalties 
for violating the aforementioned code. 
 

Conflicts of Interest: To prevent conflicts of interest, the Board of Directors  
carefully reviews any item that could be construed as a conflict of interest, and to establish written 
policies and procedures for the authorisation of transactions between related parties. The Article of 
Association of the Company and its subsidiaries were revised to stipulate that if there is any 
transaction between the Company and its subsidiaries, or the sale and acquisition of the Company’s 
and its subsidiaries’ assets, all transactions must be complied with guidelines by the Stock 
Exchange of Thailand regarding the inter-related transaction 
 
   Internal Control and Internal Audit: The Company places importance on an 
effective and appropriate internal control system for business operations, both at the managerial 
and operational levels. Therefore, the Company has adjusted the structure of the organisation to be 
in line with the Company’s objectives, business, duty, and responsibility of each strategic business 
unit. The Company has also clearly established the written guideline of the obligation, and scope of 
authority of staff and the management, has the control and monitoring system for the utilisation of 
the Company’s assets, and has clear separation and segregation of duty and obligation for 
operators, the monitoring party and the evaluator. This is to balance the power and authorisation  
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and enables appropriate cross examination among all parties involved. Furthermore, the Company 
also has an internal control of financial system, by setting the financial reporting structure 
according to the respective management in charge. The Company conducts investigation to 
determine that its operations and financial activities are proceeding properly and efficiently, and are 
compliant with all relevant laws and regulations. In order that an internal auditing unit be 
independent, capable, and balanced, the Board of Directors has stipulated that  its reports must be 
made directly to the Audit Committee and that its activities be evaluated by the Audit Committee as well. 
 
   Risk Management: The Company places great importance on risk 
management. The risk involved in each corporate activity is evaluated, along with measures to 
prevent and mitigate risk and its effect on corporate operations. The task of the management is to 
assess economic, financial, social, and legal risks produced by changes in circumstance, along with 
their impacts on competitiveness in the industry, and to decide on appropriate solutions. 
     

 Board Of Director’s Meetings 
    Articles of Association Assigned to the Board of Directors shall consist of not 
less than one-half. In the past Directors constituting a quorum at all times. Board meetings held at 
least 4 times per year in accordance with the Public Limited Companies Act. 
 
     In a meeting of the company in the past. Board members will receive meeting 
documents in advance, which will provide an opportunity to consult the information prior to the 
meeting. The proposed document will contain explicit content and format. But it is related to 
matters that will be considered will be invited to attend meetings with each time, so that more 
detailed information as related to the problem directly. This is. The company's Board of Directors 
has determined that a Director who has a stake in the matter. Will not take part in the vote. 
 
     Remuneration of Directors and the Management  
    The Nomination and Remuneration Committee of the Company. Is responsible 
for determining the rules or how to fix the remuneration that is fair and reasonable. Taking into 
account the experience of the duties, roles and responsibilities compared to other companies in the 
same industry.  (Details of which appear in the “Remuneration of Directors and Executives” section 
of this annual report). 

 Development of Directors and the Management 
    The Company recognizes the importance of promoting and providing for the 
directors and executives receive training. The course Thailand Institute of Directors held. And / or 
the program office.  Derivatives To improve our understanding of the benefits. The duties of 
directors And the executive  directors and senior management in order to operate efficiently. And 
adhere to the principles of corporate  governance  
   In case of an appointment of a new director, the secretary to the Board of 
Directors as a person in charge of the corporate secretarial tasks of the Company will be preparing 
the necessary documents and information which are useful and beneficial for a director to learn and 
be aware of his role, obligation and responsibility. Documentation includes Directors’ Manual for 
Thai Listed Company issued by the Securities and Exchange Commission and the Rules on 
obligations and responsibilities to disclose reports to the Office on each person’s securities holding 
in accordance with section 59, and its penalty in accordance with section 275 of the Securities and 
Exchange Act B.E. 2535. These documents contain details of obligation and responsibility in 
which directors must abide by legally, including the Code of Best Practice which is a guideline of 
internationally accepted standards and business practices.   
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  POLICY OVERVIEW 
The Company's policy is to invest in the core business related to real estate with regard to the 

suitability of each type of business, consists of land and a house with land. Business space for sale 
and rent, and in the plaza about health.Business of Construction Type: Condominium,  Rental 
business and  Business of Community Mall, Water Park Plaza and Golf business. The Company's 
management is aware of the needs of consumers and to facilitate usability whether traveling Safety 
in residential hygiene and the environment emphasis on social and environmental potential, the 
residents receive full benefits. 

The Company is committed to conducting business in accordance with corporate governance 
regulations, practice to focus a substantial and ongoing both for the benefit of shareholders and the 
interested persons of the Company. 

The company adheres to the principle of corporate governance seriously to provide a 
framework for conducting business with integrity for good image Including tracking the 
performance of the company continues and policy makers to make appropriate returns to the 
Committee, Management Team and staffto achieve fairness, further optimize the system 
performance and cause the solder joint benefit our shareholders will lead to increased value on 
investment for shareholders and stakeholders, all parties in the end. 

 
    VISION  IN THE BUSINESS: A leading real estate company is committed towards 
making progress on the project. To create lasting success taking into account the interests of both 
customers and shareholders. 

   MISSION IN THE BUSINESS: We focus on developing High-Quality Real Estate 
projects to offer highest values to our customers while creating strong financial status and 
maximizing shareholders’ values. Furthermore, our missions comprise long-term stabilities of 
financial standing, good image and governance of the company. Last but not least, the operational 
transparency and the corporate social responsibility (CSR), especially; the environment is the main 
concern to the company. 

   ETHICS IN BUSINESS:  The company has established and published the news, with 
those involved, including the Board of Directors, Executives and employees to be aware of so that 
abiding by strict guidelines as to the shareholders, creditors, customers, employees, business 
partners, competitors, trade. Community, society and the environment.  
   
 

 CORPORATE ACTIONS MADE IN COMPLIANCE WITH CORPORATE  
GOVERNANCE AND SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 

   
The company has operations in order to comply with the principles on the  Corporate  

Governance  and  Social  &  Environmental  Responsibility  Committee  approved  the  
advancement  of  the  Company’s operational  guidelines  to  be  in  accordance  with  the  
principles  of  good  governance  and  social  & environmental responsibility, can be summarized 
as follows: 

   CORPORATE GOVERNANCE: The  Company  has  applied  the  governance  
guidelines  recommended  by  the  Securities  and Exchange  Commission  of  Thailand  (SEC)  
and  the  Stock  Exchange  of  Thailand  (SET),  which  are prescribed in accordance with the 
principles of corporate governance set out by the Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD). The guidelines adopted are: Rights of Shareholders, Equitable Treatment of 
Shareholders, Roles of Stakeholders, Disclosure and Transparency  and Board Responsibility   

 

RESPONSIBILITY TO SOCIAL 
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  SOCIAL & ENVIRONMENT RESPONSIBILITY : The Company has applied the 
Corporate Social Responsibility Guidelines prescribed by the SEC’s  Working  Group  on  
Corporate  Social  &  Environmental  Responsibility,  and the recommended CSR Best Practices as 
its guideline principles for the strategy plan towards its short and long term actions on the issues of 
good  corporate governance and social & environmental responsibility, of which the principles 
adopted are:   

1. Corporate Ethical Principles:  The  Company  applies  these  principles  as  its   
key  strategy  and  includes guideline  practices  towards  its  stakeholders,  namely:  shareholders,  
customers, employees,  creditors,  trade  counterparts,  business  competitors,  and  society.  The  
principles  also  include  matters  namely  participation  in  community  and  social  development,  
business  operating  practices  under  applicable  environmental  standards, non-violation  of  
intellectual  property  rights,  safeguard  of  information  and  data  system, staff training on 
environmental issues, fighting against internal and external corruption or bribery,  encouragement  of  
management  and  staff  morale  against  fraud  and  any involvement  in  human  rights  violation,  as  
well  as  communication  of  the  Company’s  information  via  various  media  channels.  (Please  see  
more  details  in  the  Roles  of Stakeholders chapter in the Corporate Governance section.)  

2.   Fair Business Practices:  The Company can assure its stakeholders and related 
parties of its long-term business prosperity, and create business confidence that the Company shall 
not be lured by any illicit gains from wrongful business conducts. 

Practice Guidelines 
1.   Avoid  any  actions  which  may  result  in  any  conflict  of  interest,  or  

upon  any occurrence of any conflict of interest shall apply the appropriate mediation process and  
fair  dispute  resolution,  whereby  proper  disclosure  shall  consequently  be  made thereafter. 
    2.  Promote competitiveness in free trade while avoiding any attempts at nepotism. 

3.   Do not encourage any misappropriation of intellectual property and copy rights. 
4.  Apply  management  conducts  and  systems  which  assure  protection  

against  bribery and  fraud,  or  instigate  processes  which  can  promptly  detect  any  occurrences  
of  bribery and fraud.   

5.  Inspire the Company’s staff to recognize the importance of avoiding acts  
of deception, intimidation, and all types of corruption. 
 

3.    Respect  Human  Rights  and  Fair  Treatment  towards  Workers: These  
beliefs  are  the Company’s key pillars in its human resource development that enables it to achieve 
its value  creation  targets.  Human  resources  are  a  key  corporate  element  for  value  
augmentation  and  increased  productivity.  Therefore  improvement  in  the  workplace  
environment  and  prescribed  labor  conditions  will  instigate  a  high  working  quality.  The  
Company also offers career opportunities and proficiency enhancement schemes to its staff. 
    Practice Guidelines 

1. Support  and  respect  human  rights  protection  by  regularly monitoring  
that  the Company  does  not  engage  in  business  conducts  which  violate  any  human  rights, 
such as the utilization of forced labour and any illegal foreign workforce, while also opposing the 
use of child labour.   

2.  Promote workplace hygiene and occupational safety, such as the 
implementation of pollution  controls  in  the  work process,  promotion  of  health  standards  in  
the workplace,  and  the  proper  application  of  safety  measures  against  accidents  and diseases. 

3.  Promote  skill  and  proficiency  enhancement  for  staff  by  providing  
access  to  further education, and appropriate career promotions.   

4.   Provide  fair  employment  conditions  and  non-discriminatory  staff 
remunerations  that  are suitable to their competency.   

5.   Provide access to petition against improper and unfair treatment of the staff. 
6.  Provide appropriate welfare benefits and preparation plan for life after 

retirement to the staff, such as annual leave, suitable overtime schedule, and a relevant medical care 
scheme including providing knowledge regarding health treatment and life after retirement.   
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7.   Encourage employees to maintain a good balance between their career  
and personal life,  to  be  ethical,  to  follow  the  good  philosophy  of  sufficiency  economy,  
while motivate  them  to  be  a  good  citizen  who  participate  in  social  work,  and  promote 
staff’s religious practices, on an unbiased basis. 

8.  Provide  whistleblower  protection  for  staff  who  report  inappropriate   
actions  in  the workplace. 

9.   Provide the staff and the employee representatives with accurate 
operational results and business status of the Company.   

10.  Upport a two-way dialog and cooperation between employer and 
employee, or the employee representatives in order to improve the quality of the workplace.   
 

4.   Responsibility to the Consumer:  The Company’s products and services shall 
not impose any  risk  or  harm  to  the  consumers.  The  Company  shall  improve  the  quality  of  
its products  and  services  to  meet  prescribed  international  standards,  with  common 
accessibility to all consumers, while improvements shall also provide public benefits and social 
solutions. 

Practice Guidelines 
1.  Provide housing development and business services which are safe and 

reliable, do not use materials which could be harmful to consumer’s health and arrange to have 
appropriate inspection processes to safeguard against unsafe materials.   

2.  Protect consumer data and do not release their information without prior  
permission.   

3.  Provide  sufficient  and  correct  information  to  consumers,  and  be  
aware  of  the consumer’s health and well being by not overstating advertisement information and 
always  providing  information  which  is  accurate,  complete,  and  easy  to  understand. 
Consumers should be provided with comprehensive application instructions and also the best 
method to dispose of the product. 

4.  Encourage consumers and producers to pay more attention to the 
important  concerns of environmental and social aspects in utilizing products and services 

5.  Develop  products  and  business  services  that  enhance  both  corporate  
and  social benefits  that  attribute  to  the  creation  of  a  good  consumer  society  that  supports 
cultural inheritance and ethical principles, and emphasizes sustainable development. 

6. Improve an efficiency of accessibility of necessity goods and services to  
consumers.   

7.   Provide accessible channels for stakeholders to access to the Company’s  
important  information such as reports of product test results which are not trade secrets.   

8. Fair trade to customers, trade counterparts, business partners, vendors, 
and partners. 

9. Fight against corruption and ensure fairness in conducting business.   

5. Community and social contribution:  A well-built and sustainable community 
and  society are  an  important  supportive  factor  for  good  corporate  operations.  The  Company  
shall organise  social  activities  and/or  community  participations  which  are  supportive  to 
community strength, particularly for the community and the society which are impacted by its 
production and service process. It shall also act as a good corporate citizen and make all attempts to 
curve or stop any potential adverse impacts to such community and society that might have resulted 
from its operations.   

Practice Guidelines 
1.  Survey any communities close by and distant to the development sites, to 

assess the possibility  of  any  adverse  impacts  caused  by  the  Company’s  current  and  future 
operations, and apply such assessment to rectify/ improve its operations in order to protect  the  
community  and  society  against    any  direct  or  indirect  damages  and adverse conditions. 

2.  Support volunteer work that relates to community and social 
development. 
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3.   Help improve community and social surroundings.   
4.  Support  the  basic  infrastructure  requirements  of  the  surrounding  

community  and society such as schools, health care centers, roads etc.   
5.  Support  and  participate  in  charity  work  such  as  organization  of  

activities  which promote good standards, and reduce immoral activities in order to maintain a 
healthy lifestyle under the sufficiency economy standard.   

 
6. Environmental  Protection:   Global  population  increase  and  economic  

growth  not  only cause  excessive  consumption  of  natural  resources,  but  also  increase  water,  
air,  waste, and  toxic  pollution.  In  addition,  global  warming  also  impacts  human  beings  and  
the ecology system. Therefore, the Company has a duty to support improvement in the quality  of 
life and environmental management, as a part of the required collective social efforts.   

Practice Guidelines 
1.  Arrange to have an appropriate environmental management system while 

undertaking construction  management  for  residential  projects  and  regularly  monitoring  the 
outcome. Encourage additional studying and learning on environmental aspects such as ecology 
system, global warming, pollution etc. 

2. Apply  technology  and  production  processes  which  are  qualified  
under  the environmental standard and pay attention at reduction and treatment of waste prior to its 
release back to nature. 

3. Use  natural  resources  efficiently  while  being  aware  of  energy  
saving  and  recycling measures. 

4. Develop products/services which carry no environmental impact and are 
safe to use.   

5. Provide  the  staff  and  public  with  information  on  any  environmental  
impact,  safety, and health care 

6. Encourage customers to be aware of any environmental concerns on the  
utilization of the Company’s products and services. 

7. Provide knowledge and training for staff on environmental impact, 
safety, and health care. 

8.  Have an emergency plan that can respond to potential environmental 
problems, with prompt reporting procedure to concerned governing authority in case of such 
emergency. 

9.    Study and implement to decrease an impact on a social geography 
environment.   

10.    Encourage an environmental rehabilitation and conservation. 

7.    Disseminate Innovations from Social Responsibility Activities: Include CSR  
practices in the  business  operations  and  corporate  business  strategy  which  will  create  
ultimate innovative benefits in both business and social aspects. 

Practice Guidelines 
  1.   Investigate  current  operational  processes  to  explore  whether  they  

will  create  any risks  or  adverse  impacts  on  society  or  the  environment,  then  find  measures  
which can mitigate such risks or impacts. In the process, even if innovative solutions do not come 
up, the Company should not give up its attempts to come up with appropriate mitigation solutions. 

  2.  Disclose any of Company’s innovative outcome and solution which are 
of benefit to the public and environment in order to induce similar motivation from other business 
operators. 

3.  Effectively  communicate  the  Company’s  vision,  value,  mission,  
strategy,  and  social responsibility operation performance to all stakeholders.   

4.   Create  transparency  in  business  operation  by  providing  contact  
channels  for stakeholders  to  access  important  information  and  express  their  opinions  on  the 
Company’s social responsibility topics. 
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8.  Preparation  of  Social  and  Environmental  Reports:   The  Company  must  
pay  attention towards the disclosure of its CSR practices, which will be useful for all stakeholders, 
and will help in cross checking its compliance with the prior prescribed CSR guidelines. 

  Practice Guidelines  
    The Company will provide a report of CSR which may be contained in either 

the annual report or separately (CSR Report). The CSR report will be made in compliance with an 
acceptable  worldwide  standard  form.  Additionally,  employees,  trade  counterparts, business 
partners, raw material vendors, and stakeholders will be provided opportunities to jointly draft the 
report. The report contains: 

-  Business Operation which states regarding the Company’s vision and 
strategy on the social  and  environmental  activities,  corporate  governance  structure,  and  
operation performance. 

-  Environmental  and  Safety  Activities   which  states  regarding  the  
Company’s environmental  and  safety  management  policy,  environmental  rehabilitation  and 
conservation procedures, safety management procedures, disposal processes, useful haracteristics 
of habitats which create value for consumers, society, and environment.   

  -  Social  Activities  which  states  regarding  the  Company’s  labour  
management  policy, and  employees’  welfare  and  training,  including  a  development  of  
communities’ environment located both close by and distant to the development sites. 
 

  ACTIVITIES TO BENEFIT SOCIETY AND THE ENVIRONMENT.  
   Furthermore, the Company also promotes a moral conscience of management and staff by 
encouraging them to participate in the following activity. 
 
  A seminar to employees of companies for Success course on 25-57 January 2556 
at Khao Yai with the following objectives. 
  -  To strengthen the relationship to work together more effectively.  
  -  To learn and integrate visual cases to work together as a powerful team.  
  -  To eliminate conflict  
  -  To review how the collaboration. inventive 

-  To create a shared engagement through participation and roles involved in the  
   Principles P + I = C 
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1.   SOCIAL ACTIVITIES 
Donate support School for The Northem School for the Blind under the 
Patronage of the Queen, Chiang Mai 
Received Benefits:  Improving living conditions for people with disabilities,  
provide rehabilitation support and potential work opportunities for them so they  
can take care of themselves and their families, and not become a  
burden to society. 
 

    
 

         
 

2.   Public Charity Activities: Performing morning merit making on Songkran Day  
and organizing the Buddhists’ Songkran ceremony of sprinkling scented water 
on Buddhaimages to The neighbors, administrators, staff, and various offices 
nearby. 

  Received Benefits: Encouraged staff to trust in Buddhist morals and created  
 good relations among the building tenants, nearby community, the Company’s 
  staff and management, and office staff in the surrounding area. 

 
   ASSISTANCE TO STAFF 
   Provided employees with an annual health checkup. The Company is concerned about 

the health conditions of its employees and expects its employees to be healthy and 
strong with a good quality of life. The Company arranged for its employees to have an 

   annual health checkup that is appropriately prescribed according to their age bracket. 
   Received Benefits:  Provide employees a chance to be aware of their current health  
   conditions and problems, and make it possible for them to get proper treatment and  
   allow employee to efficiently work and produce quality. 
 
   SECURITY MEASURES 
   The Company is always concerned about the safety of life, health and physical 
wellness of the employees, customers, building visitors, and general public and has therefore 
undertaken the following security measures: 
  -  For the Company’s project sites that are still available for sale at the moment, 
the Company installed a CCTV (closed-circuit television) video surveillance system with mobile 
phone  access. The CCTV images can be monitored at the Company’s sales offices. 

  Received Benefits: Assure the safety of life and personal belongings of the  
residents of the Company’s projects. 

-  All security guards and maids who provide services to the Company must have 
never been involved in drug use and trafficking.  
     Received Benefits:  Secure life and property of employees, executives, tenants 
and visitors from drug addicts. 
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 The Board of director has featured and oversight of the Company's internal control system 
optimized operational efficiency. And be reasonably confident that the operations of the Company. 
Can be achieved objectives or performance targets in each level. Both strategic Operational 
Reporting. As well as the implementation of policies The rules and regulations that relate to it have 
been assigned to the Audit Committee, which is composed of independent directors. And reports of 
the Board of Directors to consider on a regular basis. 

 The Board of Directors and the Audit Committee has assessing the adequacy of the internal 
control system of the company for the year 2013, According to the estimates of the Office of the 
Board of Directors of the Securities and Exchange Commission, which covers various aspects of 
the Organization, including 5 in the environment risk management operational control of the 
management. And tracking system, which has passed from the Audit Committee. The company's 
Board of Directors has commented that the company's internal control system is appropriate enough. 

  In addition, the company has provided the Internal Audit Division to evaluate the adequacy 
and effectiveness of the internal control system of work or activities, including the system of risk 
management and corporate governance. In order to ensure that the company has good internal 
controls and the compliance with the internal control system is placed on a regular basis. By the 
internal audit Department has been assigned the internal audit plan for the year. And monitoring 
results are reported directly to the Audit Committee on a regular basis. To provide independence 
and audit results can be reported correctly match facts. 
   

  ORGANIZATION AND ENVIRONMENT: Currently, the company has updated the 
organization to ensure operations are streamlined manner and in line with changing business 
conditions, including the organization contributing to the operational control of the management. 
Starting from the composition of the Board of DirectorsManagement Committee consisting of the 4 
outside directors and the Audit Committee totaling 3 persons.In considering the decision making in 
the management of tasks of the Company's separation of powers properly and efficiently 
Organization Chart of the administration. The company has separate responsibilities in three areas 
on the basis of the system of internal control, including the duty to approve ,responsible for the 
accounting records and information and responsible for monitoring property apart markedly.The 
Company has established an internal audit unit to report directly to the Audit Committee, which 
will help in promoting evaluate and improve internal control system of the other one. 

 

  RISK MANAGEMENT: Planning and administration,the company has a process for the 
preparation of annual work plan with clear goals and measurable under the vision.The procedure 
for the preparation of a plan will have to analyze the risk factors in various fields involved to be 
used in the formulation of strategies for action as well as indicators and monitoringIncluding the 
preparation of a cost accounting system by each activity.  So that the Company can get the cost of 
each activity and to prepare for the next race ,during the operation, by which the plan will be 
monitored and assessed risk factors that may affect the implementation of such plan regularly.  So 
that if risk factors changean increase of the assessment in the planning process will have to adjust 
its strategy or adopt measures to protect and support those risks in a timely manner. 

 
 
 
 
 
 

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT 
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  THE OPERATIONAL CONTROL OF THE MANAGEMENT: Board of Directors     
appointed a sub-committee consisting of the Audit Committee, the Nomination and Remuneration 
Committee and Risk Management Sub-committee. The Board of Directors shall be conducted 
under the duties and responsibilities assigned and strictly proper. In the administration the 
Company has defined roles and responsibilities for each function according to the principles of 
decentralization andefficiency in operations monitoring the operations of the subsidiaries regularly 
,including measures to monitor the  operations of the Company and its subsidiaries according to the 
rules of the Company and the relevant law. The Company has established a clear vision for the 
direction of all units is the same way and has had the publicity that vision thoroughly and regularly.  
Moreover, the company has gathered and set up corporate culture and promoting cultural events 
organization continues to generate values guidelines, working environment in a unified and 
consistent. The Company believes that corporate culture will enhance the integrity and 
responsibility (Integrity) of employees for another way.  It is also the driving force to success in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

N
U

SASIRI  PU
BLIC

  C
O

M
PAN

Y  LIM
ITED

  
243 

 
 
      DETAILS OF RELATED TRANSACTIONS WITH RELATED COMPANIES AND/OR PERSONS 
  For the year ended December 31, 2012, the Company and subsidiaries have engaged in transactions with related companies and/or persons as listed below 
 

Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

1. Nusasiri Grand 
PCL (“NSG”) 
 

 NSG  and the major 
shareholder of NUSA 
asMr.VisanuThepjarearn,
Mrs. Siriya Thepjarearn 
and Mr.Siva Thepjarearn 
(Concert party) which 
holds 30.41 % shares 
(information as of Dec. 
27, 2013) 
 

1. Received a financial support 
*interest pay until December 
31,2013 

 
The interest paid during the 
year 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144.31 
 
 
 
 

9.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.87 
 
 
 

9.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The financial assistance of NSG  in the 
amount  of  100  mil l ion  to  be  used as 
working capital of the Company. Since 
today the company has 7 projects under the 
scheme and to have a loan book of NSG will 
enable the company to manage liquidity 
more efficiently, in addition to receiving 
financial assistance from the NSG does not 
require collateral. The Annual General 
Meeting of Shareholders of the year 2011 on 
A p r i l  2 8 ,  2 0 1 1  h a v e  a p p r o v e d  t h e 
transaction. 

 
On Jun 7, 2011 companies received financial 
assistance of 15 million and was paid in full 
payment .During the third quarter of 2552,  
the Company's financial assistance issued 
several promissory notes totaling 52.28 
million as of 30 Dec 2011 companies have 
already paid in full.   
 
On April 27, 2012, the Board of Directors 
Meeting No. 4/2012 had its resolution of the 
financial assistance, the amount of 100 
mi l l i o n  t o  2 0 0  mi l l i o n  b y  i s s u i n g  a 
promissory note in the original amount of 
170 million baht.  About 70.00 million 

RELATED TRANSACTIONS 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outstanding Balance  
Outstanding Receivables  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.07 

 

 

 

promissory note to repay the loan to Phusiri 
 and amount of 100 million to buy the land 
from KN real estate Co., Ltd. for the project 
of Fresh Condo. 
 
On Mar 18, 2013 the Board of Directors' 
Meeting No. 3/2013, passed a resolution to 
renew the financial assistance from the NSG 
for 1 year in the same amount of Baht 200.00 
million, and the condition remains the same. 
The promissory note bears interest at a rate 
not exceeding one year, the rate of MLR 
+1% per annum of the Bank of Thailand 
(SET) without any collateral. And can restore 
the Early Receiving such assistance, the 
transaction is accounted for 0.69% of the 
asset's net tangible as at 31 December 2013, 
over 1 million baht, up to 20 million baht, 
and more than 0.03% but not more than 
3.00% of property value. Net tangible A 
transaction medium Must be approved by the 
Board of Directors. And notified to the Stock 
Exchange pursuant to the Notification of the 
SEC No 21/2008 dated. Aug. 31 2008. 

 
2.   A list of any outstanding / ongoing 
contract to purchase the property agreement 
dated  June 24 ,  2009 and  Amendment 
Agreement dated February 12, 2010 and 
dated February 19, 2010. 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

 
 

Outstanding Payables  
 
 
 
 

 
0.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0.21 

 
3.   A list of any outstanding / ongoing 
financial assistance from the NSG in the 
amount  of  100  mil l ion  to  be  used as 
working capital of the Company. Since 
presently the company has projects under 
the 7 project scheme, with a loan book of 
NSG will enable the company to manage 
liquidity more efficiently, in addition to 
receiving financial assistance from the NSG 
does not require collateral. The Annual 
General Meeting of Shareholders of the year 
2011 on April 28, 2011 have approved the 
transaction. 

2. KMP Property 
Co., Ltd. 
(“KMP”) 
 
  

 KMP and the 
major shareholder of 
NUSA  as Mr.Visanu 
Thepjarearn ,Mrs. Siriya 
Thepjarearn and Mr.Siva 
Thepjarearn (Concert 
party) which holds 
30.41% shares 
(information as of Dec 
27, 2013 

Outstanding Balance   
Outstanding Receivables   

Outstanding Payables (advance 
receipt)            
 
Accrued expenses 

 
 
 

0.10 
 

0.38 
 
 

 
 
 

0.10 
 

0.92 

This is the outstanding balance/continuous from 
asset purchase according to the agreement dated 
June 24, 2009, and the amended memorandum of 
agreement dated February 3, 2010. 
 

3. Phusiri 
Property Co., 
Ltd. (“Phusiri”) 
(Originally 
known as Parc 
Exo Co., Ltd.) 

 As of the 
transaction date, Mr. 
Wongsakorn 
Thepjarearn, the son of 
Mr. Visanu Thepjarearn 
(a director in NUSA, and 
a director and a major 
shareholder in NSG), 

 Received a financial support       
The interest paid during the 
year 

Outstanding Balanc 
 
Outstanding Receivables  
 

- 
 
 
 

1.84 
 

0.02 

- 
 
 

 
- 

 
- 
 

On 23 August 2010 the company received 
financial assistance from Phusiri of 70 
million in one year period not exceeding 
ayear  , one-year interest rate of MLR Bank 
of Thailand Plc., plus 1 percent for an 
investment in real estate projects. The 
company paid the principal amount of 70 
million and interest totaling 23.5 million on 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

holds 28% shares in 
Phusiri 
 Since the 

transaction date until the 
present, Mr. Jeerawat 
Buddhitrisin who is a 
younger brother of Mrs. 
Siriya Thepjarearn  (a 
director in NUSA, and a 
director and a major 
shareholder in NSG), is 
a director and a major 
shareholder of Phusiri 
 

 
 
 
 
 
 

August 23, 2011 and borrowed against by the 
promissory notes of Baht 25 million a period 
not exceeding two months interest rates MLR 
of Bank of Thailand Plc plus one, on 24 
August 2011. Later, on September 28, 2554 
the company agreed to accept financial 
assistance from the mountain splendor new 
facility 70 million a period not exceeding one 
year, interest rate MLR of Bank of Thailand 
Plc. plus 1 percent per year, with repayment 
of 25 million promissory note issued on 
August 24, 2011, with interest at the 
aggregate outstanding amount of 25.20 
million baht to 70 million baht, one credit. 
Receiving financial assistance such beneficial 
to the Company ,without collateral at the 
same rate of interest to be paid. A rate 
comparable to the rate of the company. Loans 
from financial institutions to adopt more of a 
real estate development company. 

4.G.K. Build and 
Design Co., Ltd. 
(“G.K. Build”) 

 Ms. Jittanant 
Buddhitrisin, the sister 
of Mrs. Siriya 
Thepjarearn  (an 
executive in NUSA, and 
a director and a major 
shareholder in NSG), is 
a director of G.K. Build 
(information as of Jan 
13, 2010) 
 

The company hired G.K. Build 
to build a sample house, sales 
office, public utility, and  land 
clearing in the total of 13 
contracts. 
 
 
 
 
 
 

7.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was an usual business as in the NUSA 
hiring process,  as well  as hiring other 
contractors. Every employment contract J K 
buil t  through the normal procurement 
c o m p a n y .  T h e  c o mp a r i s o n  w i t h  t h e 
contractor at least two cases the agreement is 
co nd i t i o na l  no rma l  t r ade  w i t h  o t he r 
contractors as well. The Annual General 
Meeting of Shareholders of the year 2011 on 
April 28, 2011 has approved the ratification 
of the transaction. 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

 Mr. Jurawat 
Buddhatrisin, a half 
brother of  Mrs. Siriya 
Thepjarearn , is a 
director and a major 
shareholder of G.K. 
Build by holding 
49.98% shares 
(information as of Jan 
13, 2010) 

 
Outstanding Balance  
 
Receivables outstanding. 
 
The value of the creditors.   
(Advance) 
 
Retention of construction.  

 
 

0.11 
 

4.05 
 

6.70 

 
 

1.00 
 

2.62 
 

6.56 

5. Panacee 
Medical Center 
Co.,Ltd. the 
originally 
Villa Medica 
(Thailand ) Co., 
Ltd. (“Villa 
Medica”) 

 Mrs. Siriya 
Thepjarearn (a director 
and a major shareholder 
of NUSA, which 
Panacee shareholders 
59.05% (information as 
of Nov 4, 2013)), 
 Mr. Siva 

Thepjarearn the brother  
of Mr. Visanu 
Thepjarearn and persons 
who have a relationship 
or Or act together 
(concert party) with Mr. 
Visanu Thepcharoen, 
Mrs. Siriya Thepcharoen 
NSG and KMP is a 
shareholder of the 
Panacee 2.75 percent. 
(information as of Nov 
4, 2013) 

 
 

1. Revenue from the sale of 
the land 
 

2. Other expenses such as 
management fee, conference 
room service fee, and health 
checkup fee of the executives 

3.Rent offices project Up 
Ekamai 
 
Deposit 

 
Outstanding Balance  
 
Accounts payable outstanding 

206.11 
 

 
- 
 
 
 
 

3.17 
 

 
0.26 

 
 

0.78 

19.12 
 

 
 

0.60 
 
 

 
3.10 

 
 

0.26 
 

 
 

2.33 

1. Income from operations of the 
Company is a normal business transaction, 
which the price and condition of this 
purchase are not different from the 
transaction done with irrelevant businesses. 
2. The rents space in Bangkok 
Mediplex, price and conditions are not 
different from other customers. 
3. Expenses as rent offices project Up 
Ekamai , which the price and condition of 
this purchase are not different from the 
transaction done with irrelevant businesses. 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

6. Gene Life Co., 
Ltd. (“Gene 
Life”) 

 Mrs. Siriya 
Thepjarearn is an 
executive director of 
NUSA, and a major 
shareholder of Gene Life 
by holding 60% shares 
(information as of Jun 
29, 2010) 
 Mr. SiVa Thepjarearn 

Mr. Siva Thepjarearn is 
relate Mr.Visanu 
Thepjarearn ,Ms Siriya 
Thepjarearn and Mr.Siva 
Thepjarearn (Concert 
party) is a shareholder of 
Gene Life by holding 20% 
shares (information as of 
Jun 29, 2010) 
 

1. Renting out and providing 
service of space in the 
apartment in Bangkok 
Mediplex, Nusasiri Grand 
project 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Other expense 
 
 

 
Outstanding Balance  
 
The outstanding receivables 
 

0.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 
 
 
 

 
 

0.08 

0.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Renting out an apartment in Bangkok 
Mediplex to Gene Life is receiving the right 
and duty transferred from Nusasiri Grand 
Public Company Limited, which is in 
accordance with the existing agreement prior 
to the ownership transfer date (according to 
the purchase agreement dated June 24, 2009), 
and renting out the apartment’s space in 
Bangkok Mediplex to Gene Life, are normal 
business transactions, which the price and 
condition for the rent are not different from 
the transaction made with irrelevant 
businesses. 
 
2.      Check up healthy for employee is 
normaly business which the price and 
condition  are not different from the 
transaction made with irrelevant businesses. 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

7. Nusapraya 
Hotel and Spa 
Co.,Ltd.(Nusapra
ya) (The original 
name NUSA 
GROUP) 
 
 

 Mr. Visanu 
Thepjarearn is a director 
of NUSA, and a major 
shareholder of The 
Nusapraya 48.33% 
shares (information as of 
Sep 16, 2011) 
 Mrs. Siriya 

Thepjarearn is an 
executive director of 
NUSA, and a major 
shareholder of The 
Nusapraya 2.98% shares 
(information as of Sep 
16, 2011 
 The Success is a 

major shareholder of 
The Nusapraya 25.71% 
shares (information as of 
Sep 16, 2011 

1.    Revenue from renting a 
condominium. 
 
 
2.   Other income 
 
 
 
 
3. Other expenses 
 
 
 
Outstanding Balance  
Trade receivables 
 

Accrued expenses 
 

- 
 
 
 

0.02 
 
 
 

0.12 
 
 
 
- 
 

 
- 

0.23 
 
 
 
- 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 

0.18 
 

 
0.12 

1. The rents space in Bangkok Mediplex, 
price and conditions are not different from 
other customers. 
 
2. Revenue from advertising in the magazine 
service normaly business which the price and 
condition  are not different from the 
unrelated party 
 
3. Being gift basket and gift voucher for 
vacation in Furama Hotel  Chomtien Pattya 
which manage by Nusapraya. normaly 
business which the price and condition  are 
not different from the unrelated party 
. 
  

8. KN Pharmacy  
(Formerly KN 
Realestate 
Co.,Ltd. (KN) 
 
 

 Mrs. Siriya 
Thepcharoen is an 
executive director of 
NUSA, and a major 
shareholder of The KN 
90% shares (information 
as of June 6, 2012 
 Mr.kissana 

Thepcharoen is a 
shareholder of The KN 
4.0% shares 
(information as of June 
6, 2012) 

Purchase Land 280.0 - As acquiring land area of 10 rai 1 ngan 91.60 
sqm. or 4,191.60 sqm. (area of 217 square 
meters and features a road project public) at 
280.00 million from KN to develop a Condo 
Low Rise 8-storey,  5 buildings,  1,132 
housing units for sale to customers. By the 
above land was a persons right to own 
property whicn the property pending the 
outcome of the case.  The company informed 
shareholders in the Annual General Meeting 
of Shareholders of the year 2011 on April 28, 
2011 to acknowledge already, as a way to 
eliminate that conflict and If the ownership 
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of the assets have been returned will be 
offered to the Company's shareholders. 
 
Buying land from KN, the Company's 
business as a list usual In the real estate 
business. By the land is situated in a great 
location nearby communities Mall including 
closely parallels the Purple Line. Is an area of 
high housing the Need for Buying, including 
a better return  the purchase price of such 
land of Baht 280.00 million lower than 
evaluated. By a independent raters 2 person 
who have been the approval of the Thailand 
Valuers Association (VTA), and The Valuers 
Association of Thailand (VAT). Include T.A. 
Management Corporation (1999) Co., Ltd. 
appraised value at Baht 314.37 million and 
Fast and Fair Valuation Co., Ltd. Appraised 
value at Baht 298.10 million 

9. Chirofit 
Bangkok 
Co.,Ltd. 
(Chirofit) 

 Mr. Shiva 
Thepcharoen is brother 
Mr. Visanu Thepcharoen 
and Villa Medica 
(Thailand) Co.,Lte. is a 
shareholder of The 
Chirofit Bangkok 93% 
shares (Information as of 
September 30, 2011) 
 
 
 

Income from rental space in the 
room sets and service value. 
 
 
 
Outstanding Balance  
 
The outstanding receivables 
 

0.94 
 
 
 
 

0.24 

0.40 
 
 
 
 
- 

To rent apartment in Bangkok Mediplex 
building to Chirofit Bangkok Co., Ltd. is 
normal business transactions, which the price 
and condition for the rent are not different 
from the transaction made with irrelevant 
businesses. 
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Person Who 
May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

10. DNA clinic 
Vecharum 
Co.,Ltd. (DNA) 

 Miss Luckhana 
Jariyawatsakul is a 
shareholder of DNA 5% 
shares (Information as of 
January 11, 2012) 

Other expenses 
 
 

0.16 
 
 

0.03 
 
 

Value card gave the media in New years 
occasion. This transaction is normal business 
transactions, which the price and condition 
for the rent are not different from the 
transaction made with irrelevant businesses. 

11. V.M.Health 
Product Co.,Ltd 
(VM) 

 Mr. Shiva 
Thepcharoen is brother 
Mr. Visanu Thepcharoen 
and major shareholder of 
The VM 99.98% shares 
(Information as of June 
10, 2011) 

Other expenses 
 
Outstanding Balance  
 
The outstanding payables 

0.07 
 
 

0.07 

- 
 
 

0.07 

 
Value card gave the media in New years 
occasion. This transaction is normal business 
transactions, which the price and condition 
for the rent are not different from the 
transaction made with irrelevant businesses. 

 

12. Sarasiri Inter 
Co.,Ltd. 
(SARASIRI) 
 

 NUSA is shareholder 
in The SARASIRI  49% 
shares and And 
shareholders comprising 
Miss. Dara Makedara 
shareholding 25.50 
percent, Ms. Issaree 
Jirawatwithtaya  
shareholding 20.50 
percent and Miss. 
Naphat Amnakkamanee  
shareholding 5.00 
percent (Information as 
of Dec. 28, 2013) 
 
 
 
 
 

Investments  in associate 
 

157.18 157.63 As investments in a joint venture company  
for business of schools, which paid-up capital 
of 320.00 million baht. The fee paid by the 
sale of 152.91 million shares and 3.89 
million cash Baht 
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13. Nusa Water 
Land Co.,Ltd. 

 NUSA is shareholder 
in The Nusa water Land 
99.99% shares 
(Information as of  
Dcember 28, 2013) 
 

Investments  in subsidiary 
 
 
Short-term loans. 
 
Interest paid during the year. 

99.99 
 
 

100.07 
 

0.38 

99.99 
 
 

92.21 
 

2.82 

Investments in subsidiaries to operate the 
water park and plaza. Registered capital THB 
400.00 million Get paid 25 percent as loan 
subsidiary to use the turnover in the business. 
3 percent per annum interest rate. 

14. Veerawan 
Assets Co.,Ltd 
(Veerawan) 
 

 Ms. Duangdao 
Chaichana is sister 
Mr.Somjitr chaichana who 
director of NUSA, is 
Direct and shareholder  
The Veerawan 40% 
shares (Information as of 
Oct 18, 2011) 
 

Purchase Land  
 
Outstanding Balance  
Trade payables 

240.00 
 
 

130.00 

- 
 
 

120.00 

Purchase Land and construction in Baan 
Krissana Suvintavong Project of  240 Million 
(677 units area 23,891.50 square wha public 
area 9 unit 14,552.10 sqare wha) total 
38,443.60 sqare wha.   
The purchase of land and buildings of Project 
Bann Krissana Suwinthawong 686 plots (677 
plots sold to area 23,891.50 square meters 
and  convers ion  u t i l i ty  to  conver t  the 
14552.10 9 meters) with a total area of 
38,443.60 square meters in 96-0-43.60 acres 
o r  2 4 0 . 0 0  m i l l i o n  f r o m  V e e r a w a n . 
Acquisition l a n d  a n d  b u i l d i n g s  w e r e 
outstanding to develop projects for sale to 
consumers.  NUSA pay for the remaining 
120.00 million,  and 120.00 million payable 
for land. 

15. L2N 
Construction 
Management 
Co.,Ltd. 
 (L2N) 

 Mr.Sorakrit 
Jirawatwittay, brother of 
Ms.IssareeJirawatwittay
a (Authorized Director 
of Sarasiri Inter Co.,Ltd. 
Which is joint venture) 
holding shares of 95% 
(Information as of 

Construction Cost 
 
 

Outstanding 
Payable 
 
Other payable (Retention 
Construction) 

9.13 
 

 
 

0.63 
 

0.05 

5.70 
 
 

 
2.57 

 
0.05 

It was construction cost of Nusasiri Rama 2 
and Parc Exo, which is the rate prescribed in 
the contract and the rate did not different 
from the unrelated individuals 
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May Have 
Conflict 

Relationship Nature of Transaction 

Value of 
Transaction 
2012 (THB 

Million) 

Value of 
Transaction 
2013 (THB 

Million) 

Necessity and Reasonability 

March 20, 2012) 
16. O.L. Group 
2013 Co., Ltd. 
the original name 
Ole Engineering 
Co.,Ltd.“OLE” 

 Mr. Jeerawat 
Phuttitrisin his brother 
Mrs. Siriya Thepcharoen 
(Director and a major 
shareholder in NUSA) 
Director & Major 
Shareholder 99.99% 
shares (Information as of 
March 4, 2013) 

Value of construction 
contracting 
 
Outstanding Balance  
 
Trade Payable. 
 

0.02 
 
 
 

0.02 

0.51 
 
 
 

0.02 

As a normal business. Action, as well as to 
third-party contractors employed. And The 
terms of the contract are the usual terms of 
trade that apply to third-party contractor. 
 
 
 
 

 
17. Westfield 
Co.,Ltd. 
“Westfield” 

 Mr.Paripol 
Dhanasukanachan , 
Executive of Nusasiri is 
an Authorized Director 
of Westfield Co.,Ltd.  At 
72.78% of shareholding 
(Information as of  
Sep.18,2013) 

Contracts and down payments 
condominium Rama 2 

2.00 - Such an advance payment for the contract 
and down Payment the second is a list of 
Rama's normal business operations. The 
price and terms of sale do not differ from 
non-related parties 

18. P.A. 
Management and 
Consultants Co., 
Ltd. 
the original name 
C.M. Poster 
“CM” 

 Mr.Paripol 
Dhanasukanachan , 
Executive of Nusasiri is 
an Authorized Director 
of CM Poster Co.,Ldt. 
At 10% of shareholding 
(Information as of Aug. 
2, 2013) 

Contracts and down payments 
condominium Parc Exo 

0.25 - Such an advance payment for the contract 
and down payment for Parc Exo units as 
normal business operations. The price and 
terms of sale do not differ from non-related 
parties. 

19. Sgala Import 
Co.,Ltd 
(SGALA) 

 Ms. Issaree 
Jirawatwithtaya  
Executive authority and 
shareholder  The Sarasiri  
20.50 % shares 
(Information as of Dec. 

Value of construction 
contracting 
 
Other accounts payable 
(Construction work for 
insurance money)

0.04 
 
 

0.01 

- 
 
 

0.01 

As a normal business. Action, as well as to 
third-party contractors employed. And The 
terms of the contract are the usual terms of 
trade that apply to third-party contractor. 
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28, 2013) which associate 
of NUSA shareholder  
The SGALA 25 % 
shares (Information as of 
March 10, 2012) 

 
 

20. Rich Assets 
Management 

 Ms.Primrata 
Tiyajinda, Mr.Siva 
Thepcharoen’s wife 
Brother of Mr.Visanu 
Thepchareon and the 
personnel group in 
concert party with 
Mr.Visanu Thepcharoen, 
Mrs.Siriya Thepcharoen, 
Nusasiri Grand Plc., KM 
property Co.,Ltd. 
Ms.Primrata Tiyajinda 
holding a shares of Rich 
Assets Management at 
99.98% (Information as 
of Aug.27.2012) 

Other Expenses 0.11 - brochure prepared by the Park Exo Project, 
the normal business of the Company. The 
price and terms of sale do not differ from 
non-related parties 

21. Nusa My 
Ozone Co., Ltd. 

NUSA is a subsidiary of 
holds shares 75.00 % 
(Information as of Aug. 
19,2013) 

Investments in subsidiaries 
 
Short-term loans  

Interest paid during the year 

-. 
- 
 
 
- 

300.00 
 

134.44 
 

3.83 

As investments in subsidiaries to operate the 
water park and plaza, registered capital Baht 
400.00 million top paid 25 Percent. 
 
Subsidiaries are loans for working capital. 
Interest rate 7.875 percent per year. 

22. ISCG. 
Co.,Ltd. 

Mr. Jeravat  Phuttithaisin 
is sister Mrs. Siriya 
Thepcharoen (Director 
and a major shareholder 

The construction wages 
 
 
 

- 
 
 
 

0.01 
 
 
 

The Business as a list usual in 
commissioning NUSA performed as well as 
the the commissioning other contractors. 
Terms of the contract as a normal trade terms 
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Value of 
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 in NUSA) Director & 
Major Shareholder 
ISCG. Co.,Ltd. 40.00 % 
shares (Information as of 
Nov. 12, 2013) 
 

Outstanding balance 
Cash advance contractors 
 
Retention Construction 

 
- 

 
- 

 
0.64 

 
0.03 

applicable to other contractors as well. 

23. The Gaya 
Co.,Ltd. 

Are related to each other 
through Mrs. Siriya 
Thepjarearn (Director and 
a major shareholder in 
NUSA). 

Revenue from the rental of 
space in the condominium units 
and the service. 

- 0.55 To rent apartment in Bangkok Mediplex 
building the Business as a list usual which 
the price and condition for the rent are not 
different from the transaction made with 
irrelevant businesses. 

24.Advance 
Receive from 
Customer 

 

Major shareholder 
,Director 
and Related  Party with 
shareholder and directo 

Deposit and Down payment for 
Parc Exo and Up Ekamai 
condominium 
  

26.03 54.30 
 
 
 

This transaction is normally business and 
which the price and condition  are not 
different from the unrelated party 
 

25. Revenue 
from the 
forefeiture of 
reserved 
payments 

 Ms. Napat 
Kmnakkamanee 
shareholder  The Sarasiri  
5.00% shares 
(Information as of Dec. 
28, 2013) and Daughter 
Mrs. Sayomporn 
Tongnuadee shareholder  
The Phusiri  19.68% 
shares (Information as of 
Jan. 20, 2012) 

Contract payments and deposits 
and down payments. Rama 2 
 
 

1.80 - This transaction is normally business and 
which the price and condition  are not 
different from the unrelated party 
 

26.Revenue from 
sale land and 
house 

 Mr. Paripol 
Dhanasuckan  
CFO 
 
 
 

Revenue from sale land and 
house 
 

20.50 8.00 This transaction is normally business and 
which the price and condition  are not 
different from the unrelated party 
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27. Trade 
payables 

 Mr. Jeerawat 
Phuttitrisin his brother 
Mrs. Siriya Thepcharoen 
(BOD & shareholder  
The NUSA) 
 Ms. Issaree 

Jirawatwithtaya 
Executive authority and 
shareholder  The Sarasiri 
20.50% shares 
(Information as of Dec. 
28, 2013 and 
shareholder  The 
SGALA  25% shares 
(Information as of 
March 10, 2012) 

Accounts payable outstanding.     
 

Other charges 
 

 
Accounts payable outstanding.     
 

 
Other charges 
 

0.24 
 

- 
 
 

0.36 
 
 
- 

0.72 
 

0.48 
 
 

1.08 
 
 

0.72 

This transaction is normally business and 
which the price and condition  are not 
different from the unrelated party 
 
 
This transaction is normally business and 
which the price and condition  are not 
different from the unrelated party 

 

28.Advance 
Receive 

 Executives Officer Advance payment for NUSA 
 

0.13 0.27 Being expense for business operation 
 

29.Advance 
Payment 
 

Mr.Paripol 
Dhanasukanachan the 
Executives Officer  

Provision that the Executive 
received in advance 

0.16 - Being expense for business operation 
 

30. Land 
Purchase 

Ms. Atika  Thokaew as a 
shareholder of the 
company Nusa My 
Ozone, a subsidiary of 
25 percent. 

Land Purchase 
 
Outstanding balance 
Outstanding receivable 
 
Deposits for purchase of land 
 
Accounts payable outstanding.     
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 

285.96 
 

0.01 
 

82.30 
 

8.26 
 

 

To purchase the land for the project, Nusa 
My Ozone. 
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Value of 
Transaction 
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Million) 

Necessity and Reasonability 

31. Short-term 
loans 

Mrs. Siriya Thepjarearn 
Director and shareholder 
NUSA 14.58 percent. 
(Information as of Dec. 
27, 2013) 

Receive financial assistance - 38.43 It  received financial  support  from the 
directors and shareholders of the company, in 
the amount of Baht 30 million to be used as 
working capital of the Company, not require 
collateral. The Board of Directors Meeting 
No. 3/2013 on  Mar. 8, 2013, which the 
transaction is equal to 0% of the net tangible 
asset value. As the management and / or 
major shareholders of the Company do not 
receive compensation from such help, as 
smal l  re la ted  t ransac t ion  Must  be  be 
approved by the Board of Directors. 
To be announced by the SEC. No. 
TorChor.28/2551. 
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 THE NECESSITY AND REASONABLENESS OF THE TRANSACTION. 
  The transaction is the necessity and reasonableness of the transaction for the benefit of the Company ,the Audit Committee is of the opinion that as a 
business and the Company has received and pay a fair market price as to increase liquidity and improve the financial position of the company, the better to 
enable the business to continue the implementation of the above policy, the transactions are approved by the Board of Directors determine. 

 
   MEASURES / STEPS TO APPROVE THE TRANSACTION. 
  The company is likely to enter into transactions with third parties that may have conflict management and / or stakeholders will not be able to 
participate. To approve the transaction, the Company has determined that the transaction is a general trading conditions under the conditions that the 
it is a transaction that has commercial agreements in the same way that ordinary prudence would be done to the parties in the same situation. The 
transaction must be approved by a person authorized by the Board of Directors shall have the power to approve or the Executive Committee as the case 
may be. Required to report transactions to the resolution of the Board of Directors. 
 For another transaction that is not a list of businesses that are a general trading conditions. The Audit Committee shall consider the need to comment 
on the transaction was sensibleness and reasonable price of that item , including terms of the transaction which consideration of the benefits to the 
company. The Audit Committee may request the company to hire an independent expert or auditor of the company commenting on the transaction. To be 
used in the determination of the Audit Committee and / or the Board of Directors and / or shareholders, as applicable. 

 The Company will disclose in the notes to the financial statements to be audited by the auditor of the company and disclosed in the annual statement 
(Form 56-1) and annual reports of companies. 

 In addition, the Board of Directors will take care of the company to comply the Securities and Exchange Commission regulations, orders, or 
regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand regarding the disclosure of related party transactions. And the 
acquisition or disposal of assets of the Company or its subsidiaries under accounting standards set by the FAP. 
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  PROGRESS TO ELIMINATE CONFLICTS OF INTEREST. 
  The Company reports its progress to eliminate the conflict of interest on a quarterly basis 
since the approved plan to eliminate the conflict of interest of the shareholders and the Stock 
Exchange of Thailand. The securities of the Company have been allowed to trade on the Stock 
Exchange of Thailand, 31 December 2013 are as follows progress; 
 

Right Owners of the Assets Project / Type of Assets Total of unit Current Status of 
Unit Remark

Mr. Visanu  Thepcharoen Bang Po Project, KN Realestate Co., Ltd. 2 2 It is the road in the project ,waiting to transferred 
ownership  to the  incorporation

KN Realestate Co., Ltd. Bang Po Project, KN Realestate Co., Ltd. 25 5 Transferred ownership in 2012 of  20 plots.

KMP Property Co., Ltd.  A land at Pangnga province 1 1 Waiting for sale

- Sold of 3 plots in 2012.

- Transferred ownership of 3 plots on March 22, 2013.

Transferred ownership to the third party of 3 plot, title 
deed no. 11617, 11613 and 2468 on March 27, 2013 as 
priority.

KMP Property Co., Ltd.  Krisana Rama 5 Project 5 5 Waiting for transferring ownership to the Incorporation

VS Property Co., Ltd. 

(Presently  VS Best Cars Co., Ltd.)

Nusasiri Co., Ltd.  (Presently The 
Success Herritage Management Co., 
Ltd.)

Nusasiri Sathorn-Pinklao Project 5 5 Waiting for transferring ownership to the Incorporation

Mrs. Siriya  Thepjarearn Pavillion Project in Phuket 1 1 -

Nusasiri Grand Public Company limited Nusasiri Grand Condo Project 6 5 Transferred ownership in 2011of 1 unit.

- In 2011, transferred ownership of 2 plots.

- In 2012, transferred ownership of 2 plots.

Nusasiri Grand Public Company limited BMC, Nusasiri Grand Condo Project 4 0 Transferred ownership to the third Party of all units in 
2011 and 2012.

Nusasiri Grand Public Company limited Nusasiri Grand Condo Project 2 2 -

     KMP Property Co., Ltd.  Krisana Rama 5 Project 1 1 -

1) V Speed  Auto Import  Co., Ltd. Land 2 2 -

2)Thecpcharoen  Property  Co., Ltd Commercial building 3 0 - In 2012, transferred ownership to the third party of 1 plot 
and 2 plots in 2013.

V Speed  Auto Import Co., Ltd. Land and entrance- exit road 8 8 -

1.  The Asset Group Waiting to be Finalized the Action by Court

3. The Asset Group Committed to be Transferred to the Third Party is in Current Status as follows :

Nusapraya Hotel and Spa Co., Ltd. Jangwattan Donmuang Project 10 4

2.  The Asset Group of Public Utilities in the Projects and public service

Nusasiri Sathorn-Ring Road Project 5 5 Waiting for transferring ownership to the Incorporation

1)  The residential condominiums which are already engaged with the Sales and Purchase Agreement but they are pledged at Bank as the Company’s collaterals

2)  The assets used for setting off debts with creditors, such as, contractors and material suppliers

KMP Property Co., Ltd.  Krisana Rama 5 Project 7 3

6.  The assets which are land but has no potential

2)  The  condominium units  located on the different  area from the company’s  units   which is in plaza area

3)  A house at bad location (3 ways intersection)

5. The Assets for operating other unrelated business

4. The Assets Waiting for Sale or Without Competitive Competency

1)  The condominium units in Plaza area

 

DETIAL OF TRANSACTIONS 
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                 DETAILS OF DIRECTORS, MANAGEMENT TEAM, ADVISOR AND CONTROLLING PERSONS   (Date as December 31,2013) 
   

Name-
Surname Position Age Education 

Background 

% 
Share 
Holdi

ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

1.  Mr.Preecha 
Phukham 

-  Chairman of 
the Board of 
Directors 
-  Chairman of 
the Executive 
Committee 
-  Authorized 
Director 

65 - MBA ,National 
Institute of 
Development 
Administration 
- B.A. in 
Economic , 
Thammasart  
 University 
 

- - Present 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Past 

-Chairman of the 
Company’s /Chairman of 
Executive Committee 
-Chairman of the Advisory 
 
-Chairman of the Advisory 
-Board of Director 
 
-Board of Director 
 
 
- Vice President 
- Chairman of the 
Company’s Board of 
Director 
- Chairman of the 
Company’s Board of 
- Director/ Chairman of 
Risk Management 
Committee  
-Board of Director 
 
-Director Alumni 
Association Faculty of 
business administration 
 

-  Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
 
- GCS Group Corporate 
Co.,Ltd  
- Kamol Industry Co.,Ltd. 
- Thammasart Economic 
Association 
--ZHENG XIN BNAK 
CO.,LTD  
(SHANGHAI, CHAINA) 
- KTB Plc.  
- KTB Leasing Co.,Ltd. 
 
 
- Krungthai Auto Leasing 
Co.,Ltd 
-Market-Organization 
 
 
-Krungthai Panich 
Insurance Co.,Ltd. 
- National Institute of 
Development 
Administration (NIDA)  

DETAILS OF DIRECTORS, MANAGEMENT TEAM, ADVISOR AND CONTROLLING PERSONS 
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Name-
Surname Position Age Education 

Background 

% 
Share 
Holdi

ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

- Vice Chairman of the 
Committee established 
(Sharia Bank) 
-Board of Director 
 
- Vice-President 

 
-KTB subsidiary 
 
 
-Sharia Bank (KTB 
subsidiary) 
-Amateur Boxing 
Association of Thailand 

2.  Mr. 
Narongchai 
Satanupong 

Chairman of 
the Audit 
Committee 
- Independent 
Director 
-Nominating 
and 
Remuneration 
Committee 
 

73 
 

- MBA , 
Thammasat 
Universit 
- B.A , 
 Thamsat 
University 
 
 
 

- - Present 
 
 
 
 
 
 
Past 
 

- Board of Director/ Chairman
of Audit Committee / 
Nominating and 
Remuneration Committee 
(Independent Director ) 
-  Managing Director 
 
-   Chairman of Audit 
Committee 
-  Audit Committee  
- Chairman of Advisor 
 

- Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
 
  
 
- Siam Appraisal and Service 
Co.Ltd. 
- Ascon Construction 
Co.Ltd. 
- Samart Telecom PLC. 
- Peerapat Technology 
Co.Ltd. 

3. Mr.Surasak 
Narkswas 

-  Independent 
Director/Chair
man of 
Nominating 
and 
Remuneration 
Committee 
 

67 MBA. in Social 
Development, 
National Institute 
of Development 
Admistration 
(NIDA) 
-L.L.B , 
Thammasat 
University 
 
 

- - Present 
 
 
Past 

- Board of Director/ Audit 
Committee /Chairman of 
Nominating and 
Remuneration Committee 
(Independent Director) 
-Legal Advisor 
 
- Director 
- Director 
 
 

Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
 
 
 
- Cooperative Promotion 
Department 
-Suan dusit Co.,Ltd. 
- Cooperative Promotion 
Department  
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ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

 
-B.A. in 
Economic , 
Thammasat 
University 
- Diploma in 
PublicAdministrat
ion and Public 
Law, King 
Prajadhipok’s 
Institue 
- Diploma in 
Public Law, 
Thammasat 
University 
- Diploma in 
Management 
course , Office of 
the Civil Service. 
- Diploma in 
Serveying 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Deputy Director 
Expert of the 
Administration and 
Management of 
Cooperative  
- Vice President  
 
- Academic of 
Cooperative 
- Credit Loan Officer 
-Land Surveyors 
 

 
- Cooperative Promotion 
Department 
 
 
 
- Cooperative Promotion 
Department 
- Cooperative Promotion 
Department 
- Krung Thai Bank Plc. 
-Department of Land, 
Ministry of Interior 
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Name-
Surname Position Age Education 

Background 

% 
Share 
Holdi

ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

4. Mr.Amnuay 
Preemonwong 

-  Independent 
Director 

- Audit 
Committee 

-Nominating 
andRemunerati
on Committee  

55 -Master of Public 
Administration , 
National Institute 
of Development 
Administration 
(NIDA) 
- L.L.B , 
Sukhothai 
Thammathirat 
Open University 
-B.A. in 
Economic , 
Ramkhamhaeng 
University 

- - Present 
 
 
 
 
Past 

- Board of Director/ Audit  
Committee/Nominating 
and Remuneration 
Committee (Independent 
Director) 
- Chief Inspector,  
- Director 
- Director 
 
-Deputy Director  
-Development Consultant 

- Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
 
 
 
- Ministry of Finance 
-State Railway of  Thailand 
- Government Saving Bank 
Pcl. 
-  Treasury Department 
-Treasury Department 

5.  Mr.Visanu 
Thepcharoen 
 

- Vice 
Chairman of 
the Board of 
Director 
- Vice 
Chairman of 
the Executive 
Committee 
- Chief 
Executive 
Officer 
- Authorized 
Director 
 
 
 
 

45 -  - Master of 
Political Science 
Program in Public 
Management , 
Ramkhamhaeng 
University 
- B.A in Political 
Science 
,Ramkhamhaeng 
University   

14.92 
(As at 
Jan.21.
2014) 

Major 
Shareh
older 

of 
Nusasi
ri Plc. 

Present 
 
 
 
 
 

Past 

 - Vice Chairman of the 
Board of Director 
- Vice Chairman of the 
Executive Committee 
- Chief Executive Officer 
 
- Executive Committee  
 

-Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
-  Nusasiri Grand PCL. 
 
-  Nusaplaya Hotel and Spa 
Co.Ltd.  
-  The Success Heritage 
Co.,Ltd  
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Name-
Surname Position Age Education 

Background 

% 
Share 
Holdi

ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

6. Mr.Somjitr 
Chaichana  

-  Director 
-  Executive 
Committee 
- Deputy Chief 

Executive 
Officer 

- Authorized 
Director 
 

53 Master Degree 
Business 
Administration 
(Account Planing) 
Kasetsart 
University-  
-Master Degree in 
Business 
Administration , 
Ramkhamhaeng 
University 
-Master Degree 
Public 
Administration , 
Ramkhamhaeng 
University 
-B.A. Business 
Administration 
(Accounting), 
Ramkhamhaeng 
University      

- - 
 
 
 

Present 
 
 
 
 
 
Past 

-  Board of Director/ 
Executive Committee/ 
Deputy Chief Marketing 
Office/Authorized 
Director  and Company 
Secretary 
-   Senior Vice President 
-   Managing Director / 
Chairman of Director 
    
 

-  Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
 
 
 
 
-  S.M.E Bank 
- Krissana Development 
Group  
 
 

7. Mrs.Siriya 
Thepcharoen 

- Director 
- Executive 
Committee 
- Chief 
Marketing 
Officer 
Authorized 
Director 

42 Bachelor’s 
Degree, 
Ramkhamhaeng 
University 
(Special 
Semester) 

13.89 
(As at 
Jan.21.
2014 

Major 
Shareh
older 
of 
Nusasi
ri Plc 

Present 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Board of Director/  
Executive Committee/ 
Chief Marketing Officer/ 
Authorized Director  
-Deputy Chairman of 
Director  
 
 
 

-Nusasiri Plc. 
(Previously,Angpao Assets 
Plc.) 
 
- Nusasiri Grand Plc. 
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Name-
Surname Position Age Education 

Background 

% 
Share 
Holdi

ng 

Relati
onship 
with 
other 
Execu

tive 

Work Experience during the past 5 years 

Period Position Company 

Past - Executive Committee 
 
- Board of Director 
- Board of Director 

- Krissana Development 
Co.Ltd. 
- KNG Group Co.Ltd. 
- o.,Ltd 
 

8. Mr.Paripol 
Dhanasuckanc
hana 

- Executive 
Committee 
- Chief 
Financial 
Officer 
 

44  - Master Degree  
Finance Western 
Michigan 
University U.S.A 
-B.A. in 
Economic , 
Thammasat 
University  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - Present -  Executive Committee / 
 Chief Financial Officer 
 - Board of Director 
-  Managing Director/ 
Authorized Director/ 
Executive Committee 
 

- Nusasiri Plc. (Previously, 
Angpao Assets Plc.) 
-  Westfield Co.Ltd. 
- Angpao Assets PCL. 
( Thai Durable Group 
PLC.) 
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  COMPETITION CONDITIONS WITHIN THE INDUSTRY IN RECENT YEARS 
  ECONOMY AND AFFECTING ITS OPERATIONS. 

  In the past year, Real estate sector has continued to grow, despite pressure from Labor 
shortages, Property development costs continue to rise including the minimum wage.  Government 
policy regarding credit limit (Loan to value: LTV) up to 95% of the purchase price that the 
effective use of the low-rise, since January 1, 2013and external factors, the global economy has 
slowed quantitative easing measures of the U.S. and European debt problems. Positive factors that 
promote the growth of businesses in the sector are also more common, whether as a result of tax 
incentives for the purchase of housing up to Baht 5,000,000  interest rates and inflation. 
Infrastructure development and large-scale projects of the government that resulted in the expansion 
of habitat fragmentation in the wider area and potential of its various The higher order. 
  If you look at the demand side factors, structure of income populations Thailand (GPP per 
capita) in overall has increased steadily by about 30% in the 5-year period, with each province 
having significant economic, Chiang Mai, Phuket, Chonburi, Nakhon SiThammarat and Ayutthaya, 
have been growing ,structural annual revenue of not less than 10% are buying more property 
represents. 
  Supply-side factors in the Housing Business Low-rise had slowed in 2012, with a recovery 
as buyers began to concern a lot of flooding.  Home horizontal remains largely fragmented out to 
the suburbs and outer city more because of land prices in the city and the expansion of mass transit 
and high speed rail line.  In addition, the market townhouse or townhome also has a positive 
adjustment in accordance with the Treasury Department announced a new appraisal.                        
The condominium business also continued to grow from Kasikorn Research Center of Thailand "is 
expected in 2013, the new projects to be approximately 62,500 to 65,500 units, an increase of 4.9 
to 9.9 percent in 2012, by making the project will continue its focus on the train and in the range 
of.  However, the development of condominiums in Bangkok and its vicinity have factors also 
challenge the business from the competition to launch Condominium projects , affecting the supply 
unit to the market and has created a lot of pressure on the imbalance between supply and demand in 
the market in some areas.Which may affect the ability of the operators to project in front of "the 
business of building houses, the market continues to rise 5-10% on the key factors that will make a 
difference in competitive ability of individual entrepreneurs is innovative construction and semi-
finished construction including the recognition and credibility of the brand. 
  Another important factor is The AEC also known as the Asian Economics Community - 
AEC , which will officially start operations by the year 2015will be a major factor in the near 
future. This can lead to commercial opportunities ,including investment in real estate will increase. 
The development Infrastructure locally and the development of international links. Demand for 
housing, workplaces, retail stores and hotels will increase. There will be liberalized investment 
rules in the legal development of the right to land and contributing to a more business. This will 
cause a huge benefit to property development business in the future. 

 Thus, it is that today there are companies on the development of a new real estate and more 
because the market opportunity to see a lot and will also increase in the future,make up competition 
continued. 
 

  TRENDS INDUSTRY AND COMPETITIVE CONDITIONS IN THE FUTURE. 
 Trends, real estate market in 2014is likely to slow and more challenging due to the 

political situations specific factors in the real estate  such as a trend to rising costs of real estate 
development ,trends in domestic energy prices rising, including the problem of  excess supply 
(Supply balance at the end of 2013in the Bangkok area, the 143,543 units, up 11.3 percent from the 
year 2012: Data from the Report of AREA). By political factors as a result, financial institutions 
are wary of lending to households and consumers , however, among the risk factors ,also a positive 
factor to promote the real estate sector such as directions of the monetary policy of the monetary 
policy ofthe Bank of Thailand which will result in lower interest rates, an important factor in the 
development of the project and consumer purchasing. 
 

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION 
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  Although the company is still considered a small real estate development company 
compared to other real estate development companies in the real estate business for over and has 
built a reputation of trust with a customer base of over. However, the Company is developing and 
growing in a sequence. The Company's personnel with so much talent and it is to develop, to grow 
as a leading real estate company, the commitment and quality of life better , according to the 
company's vision. 
 

 The company has the management model. To conform to the camera with the policy 
and strategy of enterprise Include to use as a guideline for the operation and the business 
decisions of the organization as follows;  
  Marketing 
  -  Policies on customer segmentation explicitly for each project to be consistent 
with the brand.  
   -  The policy increases market share in all groups by presenting the project in the 
format and a different price level  to present items to consumers in separate groups according to the 
project's brand  
  - Policies to create a reliable brand to achieve recognition for the brand in the long run. 
   - Service policy with an emphasis on serving customers in consideration of the 
needs of our customers as well, including coordination within the Organization and outside the 
Organization, with the speed to impress and satisfy the customers. 
 
   Financial 
   -  The policy is not to invest in the land, so that the funding crisis, sinking  
   - Financial management policies in order to provide the company with financial 
liquidity that support the company's business operations, continue to go smoothly and with a stable 
financial position  
   - Information technology policies into accounting and financial systems are 
properly  and quickly so that it can be used to make decisions effectively and to ensure the effective.  
    - Risk management policies, financial investment and other investment sources to 
supply a suitable and effectiveness 

   The management of human resources 
    - The policy on selection of experienced executives and employees to ensure that 
the company's executives and employees will have the ability to manage an organization achieve its 
business goals of the organization.  
   - The policy on delegation of tasks in accordance with the employees to achieve 
the maximum benefits in the field of human resource management of the company. 
   - The policy of outsourcing the management of the Company. No skills In order 
to enhance the overall image of the organization. It also reduces the fixed cost of hiring staff, 
including reducing the cost of training as well. 
   - The policy of developing the knowledge and skills of the original personnel to a 
higher level The delivery of training regularly Including cultivate culture And create a positive 
attitude in working with employees to the goal to work towards the same goals 
    - The policy planning manpower (Manpower Planning) to suit the mission both in 
quality and quantity By considering the working process, reducing the work redundant And cost 
management personnel effectively(Career Path) 
    - The policy planning, the successor (Succession Planning) to provide personnel 
management level for the expanding business in the future With realizes that personnel is more 
valuable resources to create success 
   - The policy performance management (Performance Management) to achieve 
the mission of the organization The company initiated work measurement system development plan 
And consider the return performance as the performance and evaluation according to the target and 
time, which makes the operation efficiency and effectiveness. 
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 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES 
1.   Revenue and Cost recognition 

a) Revenue 
    Revenues from sales of land, land and houses and condominium units are 
recognized as revenue in full when the seller have transferred the risk and significant benefit in 
assets to the buyer. 
   Revenues from construction services are recognized on the percentage of 
completion method, and the percentage of completion based on the assessment of the Company’s 
project engineers.  The recognized revenues which are not yet due per the contracts have been 
presented under the caption of “Unbilled receivables” in the statements of financial position. 
   Revenues from rental income and services of condominium units are recognized 
on an accrual basis over the period of contracts, except for revenues from rental which was accrued 
over 6 months such revenue is recognized when received. 

 
b) Cost 

 
   Cost of sales of land, land and houses and condominium units 

 
   The Company bought the assets to develop further. 

    In determining the cost of sales of land, land and houses, the anticipated total 
development costs (after recognizing the costs incurred to date) are attributed to land already sold 
and then recognized as cost in the income statement. 

   In determining the cost of condominium units, the anticipated cost are attributed 
to condominium units already sold. 

   The Company is developing the project itself from the beginning. 

   In determining the cost of land and houses sold and cost of residential 
condominium units sold, the anticipated total development costs (taking into account actual costs 
incurred to date) are attributed to land and houses sold on the basis of the salable area and to 
residential condominium units sold on the basis of the salable area weighted to the selling price of 
the unit, and then recognized as costs in profit or loss concurrently with revenue from sales. 

 
   Cost of construction services 

Cost of construction services are recognized on percentage of work completed 
method, and the percentage of completion is based on the assessment of the Company’s project 
engineers. Provision for anticipated losses on construction projects is made in the accounts in full 
when the possibility of loss is ascertained. Differences between the percentage of work completed 
costs and the actual costs are recognized as current assets or current liabilities in the statements of 
financial position. 
 

2. Cash and cash equivalents 
                   Cash and cash equivalents are cash on hand, cheque on hand, deposit at banks on 
saving accounts and current accounts. 

 
a. Temporary investments - Units trust 

  Unit trusts are stated at fair value. Gain or loss from the change of securities 
valuation is included in determining earnings. 

 
 The weighted average method is used for computation of the cost of investments.  
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b. Allowance for doubtful accounts 
  The Company provides the allowance for doubtful accounts by reviewing the 
current status of existing receivables and the losses were estimated on the amounts anticipated 
uncollectible 
 

c. Inventories 
 Real estate development costs are state at the lower of cost or net realizable 
value.  Costs include costs of land, development, construction, interest capitalized to cost of 
projects and related expenses of real estate project. 

 
 Condominium units for sales are stated at the lower of cost or net realizable value. 

                                  
d. Capitalization of borrowing costs 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of an 
asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are 
capitalized as part of the cost of the respective assets.  All other borrowing costs are expensed in 
the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity 
incurs in connection with the borrowing of funds. 

As of December 31, 2013 and 2012, the interest capitalized for the year 
amount to Baht 175.39 million and Baht 108.18 million respectively (the Company only: 
amount to Baht 171.99 million and Baht 108.18 million respectively). 

 
e. Investment in associate 

Investment in associate are recorded under equity method in the consolidated 
financial statements and recorded under the cost method in the separate financial statements.   

 
f. Investment in subsidiaries 

  Investment in subsidiary company is accounted for under the cost method less 
allowance for impairment loss on the investment, if any. The Company recognizes impairment loss 
on the investment in the statements of income.    

 
g. Long - term investments 

 Long - term investment in the capital shares of the listed company in the Stock 
Exchange of Thailand (SET) which is classified as available-for-sale-security, is stated at fair 
value. The fair value is based on the bidding price of the last working day of the year as quoted on 
SET. The difference between book value and fair value of investment is presented as “Unrealized 
gain (loss) from changes in fair value of investment” in Shareholders’ Equity. 
 

h. Investment properties 
  Condominium units for rent and cost of improvement are stated at cost less 
accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). 
  Depreciation is calculated by the straight-line method over the estimated useful 
lives of the assets as follows. 

 YEARS 
  
Condominium units for rent 40 
Cost of improvement 5 

 
Investment properties for rent under construction are stated at cost. Cost 

includes cost of land, development, cost of self-constructed investment property directly 
attributable to bringing the investment property to a working condition for its intended use and 
capitalized borrowing costs. 
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i. Property, plant and equipment 
  Land is stated at cost. 
 Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses (if any).  
 Depreciation of equipment is calculated by the straight-line method base on the 
estimated useful lives as follows : 

       YEARS 
 

Furniture, fixtures and office equipment             3-5 
Vehicles           3-10 

 
j. Intangible assets 

  Intangible assets are stated at cost net of accumulated amortization. 
Amortization is calculated on the straight-line method over a period as follow: 

   YEARS 
 

Computer software      5-10 
  Trademark     10 

 
k. Finance lease agreement  

  The Company and its subsidiaries records vehicles under financial leases as 
assets and liabilities in the statements of financial position at amount equal to the fair value of the 
leased property at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease 
payments. In calculating the present value of the minimum lease payments, the discount factor used 
is the interest rate implicit in the lease. The interest charge is recorded to periods during the lease 
term based on the remaining balance of the liability for each period. 

 
l. Deferred finance costs 

  Deferred finance costs, consist of deferred cost of financing and deferred 
expense of issuing the debentures, are presented as a deduction against the related loan account 
or debenture account and amortized by using the approximate effective rate over the term of the 
loan or debenture. 
  The amortization of deferred finance costs are included in finance cost in the 
statement of income. 

 
m. Impairment of Assets 

  The Company and its subsidiaries reviews the impairment of assets whenever 
events or changes in circumstances indicate that the recoverable amount (the higher of asset’s 
selling price or value in use) of assets is below the carrying amount.  The review is made for 
individual assets or for the cash-generating unit. 
  If the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company 
and its subsidiaries recognizes the impairment losses by reducing the carrying value of the asset to 
its recoverable amount and recording the devaluation in statements of income or reducing 
revaluation increment in assets in case that those assets were previously revalued. The reversal of 
impairment losses recognized in prior years is recorded as part of other income or as a revaluation 
increment in assets when there is an indication that the impairment losses recognized for the assets 
no longer exist or decreased. Such a reversal should not exceed the carrying amount that would 
have been determined (net of the associated depreciation or amortization). 
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n. Financial instruments 
  Financial instruments on the statements of financial position include cash and 
deposits at banks, investment, trade account receivables and payables, and accrued expenses. The 
particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy associated with each 
items. 

 
o. Accounting judgments and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting 
standards at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding 
matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and 
disclosures and actual results could differ. 

 
p. Employee benefits 

  Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident 
fund and other benefits are recognized as expenses when incurred.  
  Severance Payment as specified in Thai Law are recognized as expenses in the 
income statement along the service period of employees. The Company and its subsidiaries’ post – 
employment benefit obligations are estimated by a qualified actuary under the actuarial assumption using 
the Projected Unit Credit Method. 

 
However, the actual benefit obligation may be different from the estimate. 

 
The Company and its subsidiaries recognized the actuarial gains or losses 

arising from defined benefit plan in the period incurred in statements of income.   
 

q. Litigation 
   The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The 
management of the Company has used judgment to assess of the results of the litigation and 
believes that no loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded in the financial 
statements. 
 

r. Income tax 
  Income tax for the year comprises current and deferred tax. Current and 
deferred tax are recognized in the statement of income except to the extent that they relate to 
business combination or items recognized directly in equity or other comprehensive income. 
 
  Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax 
rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

 
 Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the 
carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for 
taxation purposes.  

 
 Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the 
temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the 
reporting date. 
 
  A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future 
taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred 
tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable 
that the related tax benefit will be realized. 
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  This is a change in accounting policy as previously the Company and its 
subsidiaries did not recognize deferred tax. The effects of the change on the financial statements 
are disclosed in note 3 to the financial statements. 
 

s. Foreign currency transactions 
    

  Transactions in foreign currencies are converted at the exchange rate of the 
transaction date. Assets and liabilities in foreign currencies at the end of year are converted at 
average bank buying and selling rate at that date respectively, excluding transactions in foreign 
currencies forward position which are recorded at forward exchange rate.  

 
Gain or loss from translation is included in determining earnings. 

 
t. Earnings (loss) per share 

  Basic earnings (loss) per share are determined by dividing the profit (loss) 
attributable to owners of the parent for the year by the weighted average number of ordinary shares 
outstanding. 

 
 Diluted earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to 
owners of the parent for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding 
(after adjusting for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding 
mentioned in notes 21 to the financial statements as if the event had occurred at the beginning of 
the earliest year presented) plus the weighted average number of ordinary shares that would be 
issued on the conversion of all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares.  The 
calculation assumes that the conversion took place at the beginning of the year or, if later, the date 
of the issue of the potential ordinary shares. 

 
 

 THE AUDITOR'S OPINION IS IMPORTANT. 

  FINANCIAL  STATEMENTS FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2013 
 Opinion 

   In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of Nusasiri Public Company Limited and 
its subsidiaries as of December 31, 2013, and the result of their operations and cash flows for the 
year then ended and the financial position of Nusasiri Public Company Limited as of December 
31, 2013, the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with 
financial reporting standards. 

 
 

  FINANCIAL  STATEMENTS FOR  THE  YEAR  ENDED  DECEMBER  31,  2012 
 Opinion 

   In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of Nusasiri Public Company Limited and 
its subsidiaries as of December 31, 2012, and the result of their operations and cash flows for the 
year then ended and the financial position of Nusasiri Public Company Limited as of December 
31, 2012, the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with 
financial reporting standards. 
 
  Emphasis of matters 

Without qualifying in my opinion, I draw attention to matters as follow: 
   1. As describe in note 1.3 to the financial statements that the Company has had 
quasi -reorganization in August, 2012 to eliminate its deficit as of December 31, 2011. 
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   2.   As describe in note 10 to the financial statements that November 
16,2012,the Company has invested in the Nusa Water Land Co., Ltd.(“NWL”) amounted to 
Baht 99.99 million (99.99%), resulting NWL to be a subsidiary of the Company. As a result, 
the Company’s consolidated financial statement has included NWL’s statement of financial 
position as of December 31, 2012 and statement of income for the period from November 16, 
2012 to December 31, 2012. 

 
  RESULTS OF OPERATIONS AND ABILITY TO MAKE A PROFIT 

    Revenue: In 2013, the revenue derived from the sale of 316.30 million baht.Revenue 
from rental properties condominium of 22.02 million baht and other income of 2.82 million bath 
total revenue in 2013of 341.15 million baht. In the year 2012, the Company had total revenue of 
543.08 million baht, consisting of income amount of 494.34 million baht from the sale of real estate, 
income from rental of 10.29 million baht, revenue from the construction of 1.39 million baht.Profits 
from units for rent of 32.32 million baht  and other income of 4.71million baht.  Which considering 
total revenue in 2013decreased from the year 2012, a decrease of 201.93 million baht.In 2013due to 
overall economy slowing down gradually, make household debt increased significantly, making 
power of public spending decreased, although demand for housing is also available but the costs are 
relatively tight, make consumer purchase decisions away. 

 The costs and expenses: For the year 2013, the cost and the total cost was 391.45 
million bahtdown from 2012due to a decline in revenue from the transfer of ownership. The cost of 
goods sold of 200.18 million bahtand the cost of sales and administrative costs 178.48 million baht, 
financial cost 12.78 million , the gross profit ratio for the year 2013 was the rate of 40.83 
percent,while gross margin in 2012 rate of 42.50 percent is seen that the ratio of gross profit for the 
year 2013 be higher compared to the previous year, representing a slight decrease of 1.91 percent. 
 

 
(Unit: Thousand Baht) 

COSTS AND EXPENSES 2013 2012 2011 

Cost of Sales  200.19 286,028 555,816 
Saraly and Employee’s Expenses 43,430.72 47,654 43,756 
Committee’s Benefit and Allowance 3,868 4,422 3,296 
Payment of Advisory and Professional Charge 19,347.79 6,537 12,517 
Expenses of Sale Promotion 16,443.96 13,098 12,145 
Bank Fee/Charge 2,656.21 1,661 1,328 
Redundancy Expenses - - - 
Electric and Water Supply 7,208.27 8,132 8,619 
Special Business Tax 9,992.77 19,116 25,309 
Other 153,564.97 55,918 49,656 

TOTAL 256,712.88 442,566 712,442 

 
  INTEREST EXPENSE 

   In 2011, the Company had cost of financial THB 7.20 million which interest expense 
THB 0.42 million from the fact that the company had entered into car hire purchase agreement of 2 
cars for the business operation. Interest expense THB 3.26 million from loan and deferred cost of 
financial THB 3.52 million 

In 2012, the company has cos of financial 7.10 million baht , 0.21 million of interest 
expense ,resulting from the company to hire a car to be used in the operation. Interest on a loan of 
2.01 million and 4.88 million of deferred financing costs THB. 
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   In 2013, the Company had total revenue of 341.15 million baht, cost of sales of 200.18    
million baht, total cost of  178.48 million. The finance cost of 12.78 million baht and net income 
from investments in the Company's jont venture 0.11  million, The net loss before tax 49.84 million 
 

 FINANCIAL STATUS 
    ASSETS 
   Total assets of the Company as at 31 December 2013 totaled 6,321.00 million baht. 
The current assets of  5,262.28 million baht or 83.24 percent of total assets , including of Cash and 
cash equivalents consist of 7.43  million baht, stocks of 5,109.39 million baht Trade accounted 8.49  
million baht  Other receivables 17.90 million baht Deposits for acquisition of property 112.29 
million baht  Other current assets of  6.75  million baht,  And non-current assets accounted 
1,058.72 million baht  or  16.74  percent of total assets. 
 
     DEBTS 
   Total liabilities as of December 31, 2013, the Company had a total of  3,594.17 
million baht Which increased from 2012 of 1,195.80  million baht as loan bank of 1,570.18 million, 
short-term loan from financial institutions of 175 million, loan promissory notes of 144.30 million 
received in advance from customers 172.94 million, credit contract 1.90 million, account payable 
247.25 million and accrued expenses 20.85million Baht 
 

  CAPITAL STRUCTURE. 
   The capital structure of the company in the year 2013, the Company's liabilities at the 
rate of 56.85 and 43.15 per cent shareholding, reflects the stability of the financial position of the 
Company that the capital structure of the shareholders at a rate similar to that of the liabilities.               
In 2013 a total debt to equity ratio was 1.35 times higher than the ratio in 2012  is 1.03 times , the 
company has invested in new projects for the year 2013 of two projects.  

CONSOLIDATED RESULTS ARE AS 
FOLLOWS 2013 2012 2011 

Sales and administrative expenses / Total 
Revenue (%) 

52.31% 8.69% 6.22%

Expenses/ Total Revenue (%) 3.74% 1.40% 0.92%
Net profit / Total Revenue (%) (15.15%) 14.18% 7.15%
Debt Equity 1.35         1.03         0.86 
Profit / Total Revenue (%) (0.83%) 1.78% 2.01%
Profit /Cost (%) (1.97%) 3.31% 3.35%

 

 SHAREHOLDERS’ EQUITY 
   Shareholders' equity as of December 31, 2013 was 2,623.48 million baht, increase of 
295.32  million baht  from last year due to a reduction in capital and paid-up capital of 350  million 
baht , and Accumulated losses of 54.61  million baht. And Other components of equity depreciate 
of of 0.77  million baht. The shareholder’s  equity that issued and paid-up capital of Baht 2,623.56  
million. and Accumulated losses of 0.08  million baht. 
   Shareholders' equity as of December 31, 2012 was 2,328.13 million baht, increas of 
647.06 million from last year due to a reduction in capital and paid-up capital of 2,589.42 million 
baht , capital increased 680.43 million and net profit of 77.03 million baht. The shareholder’s 
equity that issued and paid-up capital of Baht 2,273.57 million. The unrealized gain on changes in 
the fair value of long-term investments in securities available for sale of 0.46 million and retained 
earnings of 54.09 million Baht. 

Shareholders’ equity as of December 31, 2011 was THB 1.68107 billion ,THB 256.26 
million increased from paid up share capital of 200.00 million and net profit of 56.26 million which 
consists of issued and paid up share capital of THB 4.29299 billion, discount on common stocks of 
THB 2.41925 billion, unrealized gain from the fair change in value of long term 
investment in securities available for sales of THB 0.44 million, and accumulated deficit of THB 
193.11 million. 
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   ABILITY TO ASSET MANAGEMENT 

   The Company provides the allowance for doubtful accounts by reviewing the current 
status of existing receivables and the losses were estimated on the amounts anticipated 
uncollectible 

Trade and other receivables consisted of: 
                                                                                              (Unit: Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements 
          2013       2012      2013 2012 

TRADE  RECEIVABLES 
Current 60,000.13 162,397.6 60,000.13 162,397.61 
Overdue  

Less than 3 months 120,000.26 160,955.2 120,000.26 160,955.26 
Over 12 months 998,139.91 998,139.9 998,139.91 998,139.91 

Total   1,178,140.30 1,321,492.78 1,178,140.30 1,321,492.78 

   
 
           Aging analyses for trade accounts receivable As of December 31, 2013 and 2012, the 
trade receivables - other parties are classified by aging as follows: 

                                                                                                           (Unit: Baht)
Consolidated financial 

statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 
 

OTHER RECEIVABLE 
Current 5,561,380.16 2,364,303.87      5,561,380.16 2,364,303.87 
Overdue  

Less than 3 months 1,360,126.33 -    1,360,126.33 -
Over 3 months to 6 months                235,444.40 372,613.51      235,444.40     372,613.51 

Over 6 months to 12 months              86,499.02 - 86,499.02 -
Over 12 months 35,970,812.68 35,826,668.95 35,970,812.68 35,826,668.95

Total  43,214,262.59 38,563,586.33 43,214,262.59 38,563,586.33
Less  Allowance for doubtful accounts (35,892,122.45) (35,856,468.23) (35,892,122.45) (35,856,468.23)

Trade accounts receivable  
    - other parties - net 7,322,140.14 2,707,118.10 7,322,140.14 2,707,118.10

 
 
  INVENTORIES AND IMPAIRMENT 
   The company has inventory turnover in 0.04 imaginable Which is the quite low 
Because of the company's inventory Most are still in the middle of the stage of the construction the 
turnover rate of the goods are not in good criterion however The company has a policy to 
accelerate the construction and development of such property to have available for sale as soon as 
to make the turnover of inventories of company better. 

OTHER RECEIVABLE  
Advance due to 1,353,974.13 994,620.04 1,300,837.13 994,620.04 
Prepaid expenses 7,914,626.26 1,718,225.13 6,417,135.34 1,718,225.13 
Advance payment to contr 5,594,062.32 6,692,197.50 5,594,062.32 6,692,197.50 
Accrued incomes 481,528.0 1,245,176.05          481,528.00  1,245,176.05 
Others 2,559,270.68 3,844,066.73 1,324,650.06 3,844,066.73 

Total 17,903,461.39 14,494,285.45 15,118,212.85  14,494,285.45 
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   For the fixed assets turnover ratio is 0.29. t-ratios, which are relatively low because of 
the fixed assets, mainly investments in subsidiaries and associated companies. It also does not have 
any income in the year of 2013. 
 

 INVESTMENT 
The company's policy is to invest in an empty ground fixing mode setting. To prevent 

sinking cost by the company will be carried out into potential acquisition of land and the 
construction and development of the project in order to sell to consumers as soon as possible. 

 
  LIQUIDITY AND CAPITAL ADEQUACY. 

In 2556 the company has a debt to equity ratio was 1.32 times, reflecting the company's 
capital structure remains to a great extent. The funds for the investment and management of the 
organization of the shareholders' equity and corporate debt still at a reasonable level. The ratio is 
also a measure of the financial strength of the organization. Which affect the survival and growth 
of the organization in the long run. Companies to incur debt, which will cause unnecessary 
financial risks of the organization, and to prevent a crisis that will occur with the Group. Such 
factors will cause the Company's results of operations as well. This is leading to increased business 
value and achieve sustainable survival. Therefore, the company has set the capital structure of the 
company at the rate not exceeding 2 imaginable It is a tool of financial management To cope with 
the impact of the fluctuation of the economy of the country 

Adequacy of liquidity as of December 31, 2013, the company has liquidity ratio 2.20 only 
reflects that the company has the ability to repay short-term debt quite well. In the past the company 
can repay the loan debt of the company in accordance with the terms of the financial institutions. 
 

  FACTORS AFFECTING FUTURE OPERATIONS. 
Factors that affect the future operations of the Company. May be a result of the rising prices 

of construction materials. Labor shortages Including the adjustment of the price of land in the 
future because the company does not have policy on buying Land Bank is retained to develop in 
the future, because it will make companies owe the interest and carrying costs. Another important 
factor is the credit policy of the Bank if there are strict measures. It will affect the future operations 
of the company as well. 
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  INDEPENDENT  AUDITOR’S  REPORT   

 
  To The Shareholders and Board of Directors of Nusasiri Public Company Limited 
 

  I have audited the accompanying consolidated financial statements of Nusasiri 
Public Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of 
financial position as of December 31, 2013, the related consolidated statements of changes 
in shareholders’ equity, income, comprehensive income and cash flows for the year then 
ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, 
and I have also audited the separate financial statements of Nusasiri Public Company Limited 
for the same year. 
 
  Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 

  Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
  Auditor’s Responsibility 
 

  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on 
my audit. I conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards 
require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 
misstatement. 
 

  An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well 
as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 

  I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for my audit opinion. 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENT 
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  Opinion 
 
   In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of Nusasiri Public Company 
Limited and its subsidiaries as of December 31, 2013, and the result of their operations 
and cash flows for the year then ended and the financial position of Nusasiri Public 
Company Limited as of December 31, 2013, the results of its operations and cash flows 
for the year then ended in accordance with financial reporting standards. 
 
 
   
 
 
 
 
(NATSARAK     SAROCHANUNJEEN) 
Certified Public Accountant 
Registration No. 4563 
            
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A.M.T. & ASSOCIATES   
Bangkok, Thailand 
February 27, 2014 
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

As of As of  As of 

NOTE December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012
(Restated)

ASSETS

CURRENT  ASSETS

Cash and cash equivalents 4 7,439,083.96            45,154,778.92          -                           

Trade receivables

- Related parties 5 and 30 1,178,140.30            1,321,492.78            -                           

- Other parties - net 6 7,322,140.14            2,707,118.10            -                           

Other receivables 7 and 30 17,903,461.39          14,494,285.45          -                           

Inventories - net 8,19 and 30 5,109,393,015.88     3,792,888,237.19     -                           

Other current assets 

- Deposit for purchasing land 30,32.2 and 32.4 112,297,144.00        230,000,000.00        -                           

- Others 6,752,612.40            900,278.78               -                           

Total Current Assets 5,262,285,598.07     4,087,466,191.22     -                           

NON - CURRENT ASSETS

Investments in associate 9 and 30 157,625,087.24        157,176,990.49        -                           

Other long - term investments 11 1,140,000.00            1,214,719.03            -                           

Investment properties - net 12 and 19 585,995,896.04        457,642,919.73        -                           
Property,  plant  and  equipment - net 13, 19 and 30 299,393,732.51        17,693,801.90          -                           

Intangible assets - net 14 2,114,838.48            898,605.34               -                           

Deferred income tax assets - net 3 and 28 619,087.11               459,794.18               -                           

Other non - current assets

- Withholding income tax 3,527,046.45            3,072.19                   -                           

- Others 30 8,306,573.16            4,406,630.53            -                           

Total Non - Current Assets 1,058,722,260.99     639,496,533.39        -                           

TOTAL  ASSETS 6,321,007,859.06     4,726,962,724.61     -                           

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

Consolidated financial statements
(Unit:Baht)
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

As of As of  As of 

NOTE
December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

(Restated)
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES

Short - term borrowings from financial institutions 15 184,489,477.67        175,000,000.00         -                           
Trade payables

- Related parties 30 and 32.1 135,151,483.66        134,698,402.33         -                           
- Other parties 186,284,196.24        112,397,633.92         -                           

Other payables 16 and 30 283,618,941.24        194,402,817.93         -                           
Current portion of finance lease obligations 18 1,983,401.34            1,192,711.11             -                           
Current portion of long - term loans 19 1,151,188,455.59     791,450,430.46         -                           
Short-term borrowings from related parties 17 and 30 136,299,207.44        144,308,580.81         -                           
Current income tax payable 1,851,839.87            13,726,121.30           -                           
Other current liabilities

- Construction retention 30 91,702,872.49          38,590,014.53           -                           
- Others 21,120,569.13          12,824,839.85           -                           

Total Current Liabilities 2,193,690,444.67     1,618,591,552.24      -                           

NON - CURRENT LIABILITIES
Finance lease obligations - net 18 and 30 3,314,061.46            710,249.46                -                           
Long - term borrowings - net 19 1,396,354,001.92     778,735,227.99         -                           
Employee benefit obligation 20 and 30 820,795.00               337,031.00                -                           

Total Non - Current Liabilities 1,400,488,858.38     779,782,508.45         -                           

TOTAL LIABILITIES 3,594,179,303.05     2,398,374,060.69      -                           

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share Capital - Baht 1.00 each

Authorized share capital

2,473,567,377 ordinary shares as of December 31, 2012 21 3,968,280,852.00     2,473,567,377.00      -                           
Issued and paid - up share capital

2,273,567,377 ordinary shares as of December 31, 2012 21 2,623,567,377.00     2,273,567,377.00      
Discount on issue of ordinary shares 21 -                            -                             -                           
Retained earnings (Deficit) 

Appropriated - Legal  reserve     24 2,685,000.00            2,685,000.00             -                           
Unappropriated  (After Quasi - reorganization
of company's capital in August 2012) 3 and 21 2,112,423.46            51,960,286.92           -                           

Other components of equity 11 312,000.00               366,000.00                -                           

Total equity attributable to owners of the parent 2,628,676,800.46     2,328,578,663.92      -                           

Non-controlling interests 98,151,755.55          10,000.00                  -                           

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 2,726,828,556.01     2,328,588,663.92      -                           

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 6,321,007,859.06     4,726,962,724.61      -                           

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

2,673,567,377 ordinary shares as of December 31, 2013 and

Consolidated financial statements
(Unit:Baht)

3,968,280,852 ordinary shares as of December 31, 2013 and

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

281 NUSASIRI  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 

As of As of  As of 

NOTE December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012
(Restated) (Restated)

ASSETS

CURRENT  ASSETS  
Cash and cash equivalents 4 7,042,841.73            45,133,778.85          252,761,883.37        

Trade receivables
- Related parties 5 and 30 1,178,140.30            1,321,492.78            1,243,899.85            

- Other parties - net 6 7,322,140.14            2,707,118.10            33,278,810.45          
Other receivables 7 and 30 15,118,212.85          14,494,285.45          12,267,460.93          

Inventories - net 8,19 and 30 4,931,439,893.82     3,792,888,237.19     2,359,668,328.30     
Other current assets 

- Deposit for purchasing land 30,32.2 and 32.4 30,000,000.00          230,000,000.00        15,000,000.00          
- Others 30 2,557,525.92            900,278.78               360,000.00               

Total Current Assets 4,994,658,754.76     4,087,445,191.15     2,674,580,382.90     

NON - CURRENT ASSETS

Investments in associate 9 and 30 156,800,000.00        156,800,000.00        -                           
Investments in subsidiaries 10 and 30 399,988,000.00        99,990,000.00          -                           

Other long - term investments 11 1,140,000.00            1,214,719.03            1,200,312.14            
Investments property - net 12 and 19 585,995,896.04        457,642,919.73        419,855,870.65        
Property,  plant  and  equipment - net 13, 19 and 30 13,493,392.38          17,693,801.90          16,208,244.17          
Intangible assets - net 14 2,114,838.48            898,605.34               1,019,193.94            

Deferred income tax assets - net 3, 19 and 28 502,240.11               459,794.18               510,636.26               
Other non - current assets

- Withholding income tax 3,527,046.45            3,072.19                   6,708,247.66            
- Others 30 8,294,573.16            4,406,630.53            3,115,857.44            

Total Non - Current Assets 1,171,855,986.62     739,109,542.90        448,618,362.26        

TOTAL  ASSETS 6,166,514,741.38     4,826,554,734.05     3,123,198,745.16     

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

Separate financial statements
(Unit:Baht)
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

 As of As of  As of 

NOTE
December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012

(Restated) (Restated)
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
CURRENT LIABILITIES

Short - term borrowings from financial institutions 15 184,489,477.67        175,000,000.00        -                               
Trade payables

- Related parties 30 and 32.1 126,892,524.66        134,698,402.33        3,162,044.04            
- Other parties 30 150,712,082.26        112,397,633.92        18,154,036.98          

Other payables 16 and 30 192,891,952.87        194,352,817.93        93,178,732.42          
Current portion of finance lease obligations 18 649,930.95               1,192,711.11            2,909,028.52            
Current portion of long - term loans 19 1,151,188,455.59     791,450,430.46        293,725,293.47        
Short-term borrowings from related parties 17 and 30 352,135,073.49        244,384,659.43        71,503,082.19          
Current income tax payable -                           13,715,293.20          10,731,419.10          
Other current liabilities

- Construction retention 30 87,509,576.89          38,590,014.53          14,121,563.99          
- Others 19,453,927.78          12,824,839.85          3,868,059.20            

Total Current Liabilities 2,265,923,002.16     1,718,606,802.76     511,353,259.91        

NON - CURRENT LIABILITIES
Finance lease obligations - net 18 and 30 60,318.52                 710,249.46               1,902,960.57            
Long - term borrowings - net 19 1,276,305,352.32     778,735,227.99        928,103,166.25        
Employee benefit obligation 20 and 30 736,560.00               337,031.00               257,766.00               

Total Non - Current Liabilities 1,277,102,230.84     779,782,508.45        930,263,892.82        

TOTAL LIABILITIES 3,543,025,233.00     2,498,389,311.21     1,441,617,152.73     

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share Capital - Baht 1.00 each

Authorized share capital

 2,473,567,377 ordinary shares as of December 31, 2012 and 
 6,500,000,000 ordinary shares as of January 1, 2012 21 3,968,280,852.00     2,473,567,377.00     6,500,000,000.00     

Issued and paid - up share capital

 2,273,567,377 ordinary shares as of December 31, 2012 and 
 4,292,989,789 ordinary shares of January 1, 2012 21 2,623,567,377.00     2,273,567,377.00     4,292,989,789.00     

Discount on issue of ordinary shares 21 -                           -                           (2,419,250,855.15)   
Retained earnings (Deficit) 

Appropriated - Legal  reserve     24 2,685,000.00            2,685,000.00            -                           
Unappropriated  (After Quasi - reorganization
of company's capital in August 2012) 3 and 21 (3,074,868.62)          51,547,045.84          (192,511,341.42)      

Other components of equity 11 312,000.00               366,000.00               354,000.00               

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 2,623,489,508.38     2,328,165,422.84     1,681,581,592.43     

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 6,166,514,741.38     4,826,554,734.05     3,123,198,745.16     

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

 2,623,567,377 ordinary shares as of December 31, 2013 and 

Separate financial statements
(Unit:Baht)

 3,968,280,852 ordinary shares as of December 31, 2013 and 
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY 
(CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS) 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

(Unit:Baht)

Other components of equity

Discount Surplus from reduction Other comprehensive income Total equity Total

 Issued and  paid-up on issue of in number of share Appropriated - Gain (loss) on revaluation of attributable to Non-controlling shareholders'

Note  share capital ordinary shares capital Legal reserve Unappropriated available - for - sale investments owners of the parent interests equity

Balances as  of January 1, 2013 - as previously report             2,273,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                   51,408,992.74                457,500.00                                                       2,328,118,869.74                       10,000.00           2,328,128,869.74

The effect of change in accounting policy

          regarding to income tax 3 -                                   -                                  -                                  -                                   551,294.18                     (91,500.00)                                                                 459,794.18                                    -                       459,794.18

Balance as of January 1, 2013 - as restated             2,273,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                   51,960,286.92                366,000.00                                                       2,328,578,663.92                       10,000.00           2,328,588,663.92

Changes in shareholders' equity for the year

          Increase in oridinary share capital 21                350,000,000.00 -                                  -                                  -                                   -                                  -                                                                       350,000,000.00                                    -                350,000,000.00

          Investments in subsidiaies 10 -                                   -                                  -                                  -                                   -                                  -                                                          -                                             100,002,000.00              100,002,000.00

          Total comprehensive income (loss) for the year -                                   -                                  -                                  -                                   (49,847,863.46)               (54,000.00)                                             (49,901,863.46)             (1,860,244.45)               (51,762,107.91)             

Ending balance as of December 31, 2013             2,623,567,377.00 -                                  -                                  2,685,000.00                   2,112,423.46                                                                312,000.00           2,628,676,800.46                98,151,755.55           2,726,828,556.01

Balances as  of January 1, 2012 - as previously report             4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)         -                                  -                                   (193,110,477.68)             442,500.00                                             1,681,070,956.17                               10,000.00 1,681,080,956.17         

The effect of change in accounting policy

          regarding to income tax 3 -                                   -                                  -                                  -                                   599,136.26                     (88,500.00)                                             510,636.26                   -                                510,636.26                   

Balance as of January 1, 2012 - as restated             4,292,989,789.00 (2,419,250,855.15)         -                                  -                                   (192,511,341.42)             354,000.00                                             1,681,581,592.43                               10,000.00           1,681,591,592.43

Changes in shareholders' equity for the year

          Decrase in ordinary share capital (2,589,422,412.00)          -                                  2,589,422,412.00           -                                   -                                  -                                                          -                                                                   -   -                                
          Transfer surplus from reduction in number of shares

                to eliminate discount on issue of shares and the

                     Company's deficit -                                   2,419,250,855.15           (2,589,422,412.00)         -                                   170,171,556.85              -                                                          -                                                                   -   -                                
          Increase in ordinary share capital 570,000,000.00               -                                  -                                  -                                   -                                  -                                                          570,000,000.00                                               -   570,000,000.00            
          Total comprehensive income (loss) for the year -                                   -                                  -                                  -                                                    76,985,071.49 12,000.00                                               76,997,071.49                                                 -   76,997,071.49              
          Legal reserve -                                   -                                  -                                  2,685,000.00                   (2,685,000.00) -                                                          -                                                                   -   -                                
Ending balance as of December 31, 2012             2,273,567,377.00 -                                  -                                                     2,685,000.00                  51,960,286.92                                               366,000.00           2,328,578,663.92                       10,000.00           2,328,588,663.92

The accompanying notes to financial statements

are an integral part of these statements.

Equity attributable to owners of the parent

Retained earnings (Deficit)

 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY 
(SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS) 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

Other components of equity

Discount Surplus from Other comprehensive income
Issued and  paid-up on issue of reduction in number Appropriated - Gain (loss) on revaluation of Total

Note  share capital ordinary shares of share capital Legal reserve Unappropriated available - for - sale investments  Shareholder's equity
2,273,567,377.00        -                              -                              2,685,000.00            50,995,751.66         457,500.00                                     2,327,705,628.66          

The effect of change in accounting policy
regarding to income tax 3 -                              -                              -                              -                            551,294.18              (91,500.00)                                      459,794.18                    

2,273,567,377.00        -                              -                              2,685,000.00            51,547,045.84         366,000.00                                     2,328,165,422.84          
Changes in shareholders' equity for the year

Increase in ordinary share capital 21 350,000,000.00           -                              -                              -                            -                           -                                                  350,000,000.00             
Total comprehensive income (loss) for the year -                              -                              -                              -                            (54,621,914.46)        (54,000.00)                                      (54,675,914.46)              

Ending balance as of December 31, 2013 2,623,567,377.00        -                            -                            2,685,000.00          (3,074,868.62)        312,000.00                                     2,623,489,508.38        

4,292,989,789.00        (2,419,250,855.15)      -                              -                            (193,110,477.68)      442,500.00                                     1,681,070,956.17          
The effect of change in accounting policy

regarding to income tax 3 -                              -                              -                              -                            599,136.26              (88,500.00)                                      510,636.26                    
4,292,989,789.00        (2,419,250,855.15)      -                              -                            (192,511,341.42)      354,000.00                                     1,681,581,592.43          

Changes in shareholders' equity for the year
Decrase in ordinary share capital (2,589,422,412.00)      -                              2,589,422,412.00        -                            -                           -                                                  -                                 
Transfer surplus from reduction in number of shares
   to eliminate discount on issue of shares and the -                              2,419,250,855.15        (2,589,422,412.00)      -                            170,171,556.85       -                                                  -                                 
      Company's deficit
Increase in ordinary share capital 570,000,000.00           -                              -                              -                            -                           -                                                  570,000,000.00             
Total comprehensive income (loss) for the year -                              -                              -                              -                            76,571,830.41         (12,000.00)                                      76,583,830.41               
Legal reserve -                              -                              -                              2,685,000.00            (2,685,000.00)          -                                                  -                                 

Ending balance as of December 31, 2012 2,273,567,377.00        -                            -                            2,685,000.00          51,547,045.84       366,000.00                                     2,328,165,422.84        

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

(Unit:Baht)

Balance as of January 1, 2012 - as restated

Balance as of January 1, 2013 - as restated

Retained earnings (Deficit)

Balances as  of January 1, 2013 - as previously report

Balances as  of January 1, 2012 - as previously report
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STATEMENTS OF INCOME 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

NOTE 2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

REVENUES
Revenues from the sale of land and land including houses 30.1 316,307,412.00  494,341,400.00  300,707,412.00  494,341,400.00  
Revenue from rendered construction services -                     1,399,364.48      -                     1,399,364.48      
Revenue from rental income and service of 

condominium units 30.1 22,024,939.90    10,293,631.83    22,024,939.90    10,293,631.83    
Other income

- Gain on sales of condominium units for rent -                     32,329,872.80    -                     32,329,872.80    
- Others 30.1 2,825,258.63      4,717,346.35      2,618,493.26      4,717,346.28      

Total Revenues 341,157,610.53  543,081,615.46  325,350,845.16  543,081,615.39  

EXPENSES
Cost of sales of land and land including houses 186,975,868.18  275,454,286.69  184,150,467.69  275,454,286.69  
Cost of rendered construction service -                     1,399,364.48      -                     1,399,364.48      
Cost of rental income and services of 

condominium units 13,211,210.91    14,107,662.21    13,211,210.91    14,107,662.21    
Selling expenses 36,933,667.73    43,992,105.60    35,738,717.73    43,992,105.60    
Administrative expenses 30.2 141,550,943.94  100,516,696.95  127,902,166.81  100,186,831.95  
Finance cost 12,780,077.36    7,096,060.62      18,999,142.41    7,473,004.24      

Total Expenses 26 391,451,768.12  442,566,176.55  380,001,705.55  442,613,255.17  

SHARE OF PROFIT (LOSS) OF ASSOCIATE 9 448,096.75         376,990.49         -                     -                     

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSES (49,846,060.84)  100,892,429.40  (54,650,860.39)  100,468,360.22  

TAX EXPENSE (TAX INCOME) 3 and 28 1,862,047.07      23,907,357.91    (28,945.93)         23,896,529.81    

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (51,708,107.91)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    

PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT (49,847,863.46)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    
NON - CONTROLLING INTERESTS (1,860,244.45)    -                     -                     -                     

(51,708,107.91)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    

PROFIT (LOSS) PER SHARE

BASIC PROFIT (LOSS) PER SHARE 2.22 and 29 (0.0208)              0.0437                (0.0228)              0.0435                

BASIC (LOSS) PER DILUTED SHARE 2.22 and 29 (0.0186)              0.0437                (0.0204)              0.0435                

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

for the years ended December 31, for the years ended December 31,

(Unit:Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

NOTE 2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR  (51,708,107.91)    76,985,071.49   (54,621,914.46)     76,571,830.41

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Gains (loss) on revaluation of 

available - for - sale investments 67,500.00          15,000.00                     67,500.00            15,000.00
Income tax related to other components of equity 3 (13,500.000)       (3,000.000)         (13,500.00)         (3,000.00)           

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 
FOR THE YEAR - NET OF TAX 54,000.00          12,000.00          54,000.00          12,000.00          

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (51,762,107.91) 76,997,071.49 (54,675,914.46)  76,583,830.41   

TOTAL COMPREHENSWE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT (49,901,863.46)     76,997,071.49 (54,675,914.46)      76,583,830.41
NON-CONTROLLING INTERESTS (1,860,244.45)    - -                     -

(51,762,107.91)  76,997,071.49   (54,675,914.46)  76,583,830.41   

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

(Unit:Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements

for the years ended December 31, for the years ended December 31,
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STATEMENTS OF INCOME 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

NOTE 2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

REVENUES
Revenues from the sale of land and land including houses 30.1 316,307,412.00  494,341,400.00  300,707,412.00  494,341,400.00  
Revenue from rendered construction services -                     1,399,364.48      -                     1,399,364.48      
Revenue from rental income and service of 

condominium units 30.1 22,024,939.90    10,293,631.83    22,024,939.90    10,293,631.83    
Other income

- Gain on sales of condominium units for rent -                     32,329,872.80    -                     32,329,872.80    
- Others 30.1 2,825,258.63      4,717,346.35      2,618,493.26      4,717,346.28      

Total Revenues 341,157,610.53  543,081,615.46  325,350,845.16  543,081,615.39  

EXPENSES
Cost of sales of land and land including houses 186,975,868.18  275,454,286.69  184,150,467.69  275,454,286.69  
Cost of rendered construction service -                     1,399,364.48      -                     1,399,364.48      
Cost of rental income and services of 

condominium units 13,211,210.91    14,107,662.21    13,211,210.91    14,107,662.21    
Selling expenses 36,933,667.73    43,992,105.60    35,738,717.73    43,992,105.60    
Administrative expenses 30.2 141,550,943.94  100,516,696.95  127,902,166.81  100,186,831.95  
Finance cost 12,780,077.36    7,096,060.62      18,999,142.41    7,473,004.24      

Total Expenses 26 391,451,768.12  442,566,176.55  380,001,705.55  442,613,255.17  

SHARE OF PROFIT (LOSS) OF ASSOCIATE 9 448,096.75         376,990.49         -                     -                     

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSES (49,846,060.84)  100,892,429.40  (54,650,860.39)  100,468,360.22  

TAX EXPENSE (TAX INCOME) 3 and 28 1,862,047.07      23,907,357.91    (28,945.93)         23,896,529.81    

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (51,708,107.91)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    

PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT (49,847,863.46)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    
NON - CONTROLLING INTERESTS (1,860,244.45)    -                     -                     -                     

(51,708,107.91)  76,985,071.49    (54,621,914.46)  76,571,830.41    

PROFIT (LOSS) PER SHARE

BASIC PROFIT (LOSS) PER SHARE 2.22 and 29 (0.0208)              0.0437                (0.0228)              0.0435                

BASIC (LOSS) PER DILUTED SHARE 2.22 and 29 (0.0186)              0.0437                (0.0204)              0.0435                

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

for the years ended December 31, for the years ended December 31,

(Unit:Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

NOTE 2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR  (51,708,107.91)    76,985,071.49   (54,621,914.46)     76,571,830.41

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Gains (loss) on revaluation of 

available - for - sale investments 67,500.00          15,000.00                     67,500.00            15,000.00
Income tax related to other components of equity 3 (13,500.000)       (3,000.000)         (13,500.00)         (3,000.00)           

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 
FOR THE YEAR - NET OF TAX 54,000.00          12,000.00          54,000.00          12,000.00          

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR (51,762,107.91) 76,997,071.49 (54,675,914.46)  76,583,830.41   

TOTAL COMPREHENSWE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE PARENT (49,901,863.46)     76,997,071.49 (54,675,914.46)      76,583,830.41
NON-CONTROLLING INTERESTS (1,860,244.45)    - -                     -

(51,762,107.91)  76,997,071.49   (54,675,914.46)  76,583,830.41   

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

(Unit:Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements

for the years ended December 31, for the years ended December 31,
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

Profit (loss) for the year (51,708,107.91)       76,985,071.49         (54,621,914.46)       76,571,830.41         
Adjustments to reconcile profit for (loss) the year to net cash 

used provided by (used in) from operating activities
Depreciation and amortization 14,025,212.69         13,134,320.79         13,216,518.33         13,134,320.79         
Doubtful account (reversal of allowance for doubtful accounts) 35,654.22                (365,234.98)            35,654.22                (365,234.98)            
Employee benefit expenses 483,764.00              232,973.00              466,619.00              232,973.00              
The actuarial losses (gains) arising from defined benefit plan -                          (153,708.00)            -                          (153,708.00)            
Loss (gain) on sales of condominium units for rent -                          (32,329,872.80)       -                          (32,329,872.80)       
Interest incomes (64,545.41)              (198,567.48)            (64,545.41)              (198,567.48)            
Share of loss (profit) of associate (448,096.75)            (376,990.49)            -                          -                          
Finance cost 12,675,653.36         2,592,296.51           18,999,142.41         2,592,296.51           
Current tax expenses 2,007,840.01           23,859,515.83         -                          23,848,687.73         
Deferred tax expense (income) (145,792.94)            47,842.08                (28,945.93)              47,842.08                
Decrease (increase) in trade account receivables - related parties 143,352.48              (77,592.93)              143,352.48              (77,592.93)              
Decrease (increase) in trade account receivables - other parties (4,650,676.26)         30,936,927.33         (4,650,676.26)         30,936,927.33         
Decrease (increase) in other receivables (2,854,687.74)         (2,786,944.44)         (1,698,409.86)         (2,232,456.24)         
Decrease (increase) in inventories (1,283,898,082.32)  (1,533,368,203.02)  (1,202,010,863.52)  (1,533,368,203.02)  
Decrease (increase) in other current assets  - deposit for purchasing land 35,405,712.00         (215,000,000.00)     (29,799,264.00)       (215,000,000.00)     
Decrease (increase) in other current assets  - others (5,852,333.62)         (540,278.78)            (2,982,485.14)         (540,278.78)            
Decrease (increase) in other non current assets - withholding income tax -                          6,705,175.47           -                          6,705,175.47           
Decrease (increase) in other non current assets - others (3,899,942.63)         (1,290,773.09)         (3,887,942.63)         (1,290,773.09)         
Increase (decrease) in trade payables - related parties (7,805,877.67)         132,136,358.29       (7,805,877.67)         132,136,358.29       
Increase (decrease) in trade payables - other parties 73,886,562.32         94,848,085.14         40,953,336.07         94,243,596.94         
Increase (decrease) in other payable 88,661,635.11         106,538,104.07       81,337,397.95         106,538,104.07       
Increase (decrease) in other current liabities - construction  retention 53,112,857.96         24,468,450.54         52,022,680.90         24,468,450.54         
Increase (decrease) in other current liabities - others 8,295,729.28           2,992,762.09           6,629,087.93           2,992,762.09           
Interest received 64,545.41                198,567.48              64,545.41                198,567.48              
Income tax paid (17,328,095.69)       (20,864,813.63)       (17,252,767.46)       (20,864,813.63)       

Net cash inflows (outflow) from operating activities (1,089,857,720.10)  (1,291,676,529.53)  (1,110,935,357.64)  (1,291,773,608.22)  

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
Decrease (increase) investment in associate -                          (156,800,000.00)     -                          (156,800,000.00)     
Decrease (increase) investment in subsidiaries -                          -                          (70,198,736.00)       (99,990,000.00)       
Decrease (increase) in other long - term investment (70,780.97)              593.11                     20,719.03                593.11                     
Proceeds from sales of condominium units for rent  -                          84,233,160.00         -                          84,233,160.00         
Acquisition in investment properties (136,877,921.74)     -                          (123,948,112.98)     -                          
Acquisition in property, plant and equipment (223,436,162.38)     (4,041,332.07)         (42,675,794.84)       (4,041,332.07)         
Acquisition in intangible assets (1,405,862.00)         -                          (1,405,862.00)         -                          

Net cash inflows (outflow) from investing activities (361,790,727.09)     (76,607,578.96)       (238,207,786.79)     (176,597,578.96)     

…../2

Separate financial statements

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Consolidated financial statements
(Unit:Baht)

for the years ended December 31, for the years ended December 31,
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
AS OF DECEMBER 31, 2013 AND 2012 
 

2013 2012 2013 2012
(Restated) (Restated)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
Increase (decrease) in short - term borrowings from financial institution 9,489,477.67           175,000,000.00       9,489,477.67           175,000,000.00       
Increase (decrease) in short - term borrowings from related parties (12,572,000.00)       72,805,498.62         106,306,340.97       172,881,577.24       
Repayment of financial lease obligations (2,640,606.00)         (3,116,854.00)         (2,232,789.00)         (3,116,854.00)         
Increase (decrease) in long - term borrowings 975,325,086.95       357,912,593.73       854,685,086.95       357,912,593.73       
Increase in ordinary share capital 350,000,000.00       570,010,000.00       350,000,000.00       570,000,000.00       
Increase in ordinary share capital of the subsidiary 100,002,000.00       -                          -                          -                          
Finance cost paid (5,671,206.39)         (11,934,234.31)       (7,195,909.28)         (11,934,234.31)       

Net cash inflows (outflow) from financing activities 1,413,932,752.23    1,160,677,004.04    1,311,052,207.31    1,260,743,082.66    

INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS - NET (37,715,694.96)       (207,607,104.45)     (38,090,937.12)       (207,628,104.52)     

CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF YEAR 45,154,778.92         252,761,883.37       45,133,778.85         252,761,883.37       

CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR 7,439,083.96           45,154,778.92         7,042,841.73           45,133,778.85         

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION
- Activities not effecting cash :

Transfer the project to subsidiary
Decrease  in other receivables -                       -                       1,074,482.46        -                       
Decrease  in inventories - net -                       -                       50,529,398.13      -                       
Other current assets - others

- Decrease  in deposit for purchasing land -                       -                       229,799,264.00    -                       
- Decrease in other -                       -                       1,325,238.00        -                       

Increase in investments in subsidiaries -                       -                       229,799,264.00    -                       
Decrease in property,  plant  and  equipment - net -                       -                       47,419,127.04      -                       
Decrease  in trade payables - other parties -                       -                       2,638,887.73        -                       
Decrease in other payables -                       -                       82,798,263.01      -                       
Decrease  in short - term borrowings from related parties -                       -                       6,835,543.33        -                       
Decrease in current liabilities - other -                       -                       3,103,118.54        -                       
Decrease in financial lease obligations - net -                       -                       4,905,343.02        -                       
Decrease in employee benefit obligations -                       -                       67,090.00             -                       

Increase in finance lease obligations from purchase of vehicle 5,625,000.00        -                       5,625,000.00        -                       
Increase in trade payable on purchase of land 8,258,959.00        -                       -                       -                       
Transfer inventories to investment properties 12,929,808.76      -                       12,929,808.76      -                       
Transfer deposit for purchasing land to

inventories and property pant and equipment 82,297,144.00      -                       -                       -                       
Eliminated its discount on issue of ordinary shares 

and deficit as of December 31, 2011 by transfer from 
the paid - up capital from reduction  in number of share capital -                       -                       -                       2,589,422,412.00 

The accompanying notes to financial statements
are an integral part of these statements.

(Unit:Baht)
Consolidated financial statements Separate financial statements
for the years ended December 31, for the years ended December 31,
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NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013 
 
1. GENERAL INFORMATION 
 

1.1 General matter 
 

Nusasiri Public Company Limited (Formerly Angpao Assets Public Company 
Limited) established as juristic person in accordance with the public company limited on 
May 13, 1994. The new address of its registered office is 29 Bangkok Business Center 
Building, 30th floor, Soi Ekamai, Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok. 
Since year 2010, the Company operates in Thailand and is principally engaged in property 
development. 

 

Nusa Water Land Company Limited (its subsidiary) was incorporated as a limited 
company under the Thai Civil and commercial Code on November 16, 2012. The address 
of its registered office is 29 Bangkok Business Center Building, 30th floor, Soi Ekamai, 
Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok. The Company operates in 
Thailand and is principally engaged in Ocean park, Plaza, Amusement park and Shopping 
mall. 

 

Nusa My Ozone Company Limited (its subsidiary) was incorporated as a limited 
company under the Thai Civil and commercial Code on August 16, 2013. The address of 
its registered office is 29 bangkok Business Center Building, 30th floor, Soi Ekamai, 
Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok. The Company operates in 
Thailand and is principally engaged in Ocean park, Plaza, Property development and golf 
course.   

 
1.2 Quasi – reorganization 

 

The Company has had quasi – reorganization in August, 2012 to eliminate its 
deficit as of December 31, 2011 as stated in note 21.9.3 to the financial statement.  
 

1.3 Major Shareholders 
 

As of December 31, 2013 and 2012, the Company’s major shareholders consisted 
of: 

 

  % of holding 
Shareholders’ name  2013  2012 

Mr. Visanu   Thepcharoen   14.92  15.71 
Mrs. Siriya    Thepcharoen  13.89  14.46 
Mr. Sompong  Rungruengnaowarat  5.72  - 
Mr. Anant     Svattananon  5.53    6.60 
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1.4 Basis for the preparation of financial statements 
 

       These financial statements are prepared in accordance with Accounting Standards and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions. 

 

  These financial statements are prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies. 

 

  An English language version of the financial statements has been prepared from the 
financial statements that were issued in Thai language. In case of conflict or difference in 
understanding, the financial statements in Thai language shall prevail. 

 

  These consolidated financial statements include the financial statements of Nusasiri Public 
Company Limited and its subsidiary, which is controlled by the Company, as follows: 

 

         

  On November 16, 2012, the Company has invested in the Nusa Water Land Co., Ltd. 
(“NWL”) amounted to Baht 99.99 million (99.99%), resulting NWL to be a subsidiary of the 
Company.  
  On August 16, 2012, the Company has invested in the Nusa My Ozone Co., Ltd. (“NMO”) 
amounted to Baht 299.99 million (75.00%), resulting NWL to be a subsidiary of the Company. 
  Significant intercompany transactions are eliminated from the consolidated financial 
statements. 

 
1.5 Adoption of new financial reporting standards 

 
1.5.1 Financial reporting standards which are effective for the current year 
 

During the year, the Company and its subsidiaries adopted a number of revised 
and new accounting standards, issued by the Federation of Accounting Professions, 
which are effective for financial statements year beginning on or after January 1, 
2013 and relevant to the Company’s business as follows: 
 

Accounting Standards 
TAS 12 Income Taxes 
TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revised 2009) 

 

Financial Reporting Standard 
TFRS 8 Operating Segments 

 

Adoption of the above financial reporting standards in the current year does 
not have material effect on the interim financial statements except as stated in note 3 
to the interim financial statement. 

 
1.5.2  Financial reporting standards which are not effective for the current year 

 
Since year 2010 until the end of year 2013, the Federation of Accounting 

Professions has issued the revised and new accounting standard, financial reporting 
standards, accounting standard interpretation and financial reporting standard 
interpretations, which are effective for financial statements period beginning on or 
after January 1 in the year indicated as follows: 

 Type of  Holding of investment (%) 
Subsidiary Company Business Relationship 2013 2012 

        

Nusa water Land Co., Ltd Ocean park, Plaza, 
Amusement park 

and Shopping mall 

Direct shareholding
and joint directors

99.99 

 

99.99 

Nusa My Ozone Co., Ltd Property 
development and goft 

course 

Direct shareholding
and joint directors

75.00 

 

- 
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 Year effective 

Accounting Standard  

 TAS 1  Presentation of Financial Statements (revised 2012) 2014 
TAS 12  Income Taxes (revised 2012) 2014 
TAS 17  Leases (revised 2012) 2014 
TAS 18  Revenue (revised 2012) 2014 
TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2012) 2014 
TAS 28  Investments in Associates (revised 2012) 2014 
TAS 31  Interests in Joint Venture (revised 2012) 2014 
TAS 34  Interim Financial Reporting (revised 2012) 2014 

Financial Reporting Standard  
TFRS 2 Share - Based Payments (revised 2012) 2014 
TFRS 3  Business Combinations (revised 2012) 2014 
TFRS 4 Insurance Contracts (revised 2012) 2016 
TFRS 5 Non - current Assets Held for Sale and Discontinued   

Operations (revised 2012)  2014 
TFRS 8 Operating Segments  (revised 2012) 2014 

Accounting Standard Interpretations  

 TSIC  15 Operating Leases - Incentives 2014 
 TSIC  27 Evaluating the Substance of Transactions Involving   

the Legal Form of a Lease 2014 
 TSIC  29 Service Concession Arrangements: Disclosures  2014 
 TSIC  32 Intangible Assets - Web Site Costs 2014 
Financial Reporting Standard Interpretations  

 TFRIC 1   Changes in Existing Decommissioning, Restoration  
           and Similar Liabilities 2014 
 TFRIC 4    Determining whether an Arrangements contains a Lease 2014 
 TFRIC 5    Rights to Interests arising from Decommissioning,  
             Restoration and Environmental Rehabilitation Funds 2014 
 TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29  
             Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 2014 
      TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 2014 
 TFRIC 12 Service Concession Arrangements 2014 
 TFRIC 13 Customer Loyalty Programmers 2014 
 TFRIC 17 Distributions of Non - cash Assets to Owners 2014 
 TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 2014 

   
The management of the Company and its subsidiaries has assessed that TAS 1 

(revised 2012), TAS 12 (revised 2012), TAS 17 (revised 2012), TAS 18 (revised 2012) , TAS 
24 (revised 2012) , TAS 28 (revised 2012) , TAS 34 (revised 2012) and TFRS 8 (revised 
2012) will not have material impact on the financial statements when it is applied. For the 
other TAS, TFRS, TSIC and TFRIC are not relevant to the Company’s business, therefore 
they do not have impact on the financial statement when they are applied. 
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1.6 Related person and parties 

 

As of December 31, 2013, Enterprises that control or are controlled by, directly or 
indirectly control through one or more intermediaries, or are under common control by the 
Company, are as follows: 

 

Name Relationship 
Subsidiaries  
Nusa Water Land Company Limited Subsidiary 
Nusa My Ozone Company Limited Subsidiary 
Associate  
Sarasiri Inter Company Limited Associate 
Related parties  
Nusasiri Grand Public Company Limited Related party through director 
K M P Property Company Limited   Related party through director 
VS Best Cars Company Limited Related party through director 
Panacee Modical Center Company Limited Related party through shareholder and director 
( FormerlyVilla Medica (Thailand) Company 
Limited)  

Jean Life Company Limited Related party through director 
Thai Mediplex Company Limited Related party through director 
Phusiri Property Company Limited Related party through shareholder 
Amour Company Limited Related party through director 
G.K.Build And Design Company Limited Related party through director 
The Success Heritage Management Co., Ltd. Related party through director 

Nusa Playa Hotel & Spa Company Limited Related party through director 
K N Pharmacy  Company Limited Related party through director 
Verawan Asset Company Limited Related party through director 
V.M.Health Products Company Limited Related party through director 
Chirofit Bangkok Company Limited Related party through director 
DNA Clinic Vecharum Company Limited Related party through associate 
Westfield Company Limited Related party through management 
Sgala Import Company Limited Related party through associate 
L2N Construction Management Co., Ltd. Related party through associate 
P.A.Management and Consultant Co., Ltd. Related party through management 
(Formerly C.M. Poster Company Limited)  
O.L.Group 2013 Company Limited Related party through director 
(Formerly Ole Engineering Company Limited)  
Rich Asset Management Company Limited Related party through shareholder and director 
The Kaya Company Limited Related party through director 
ISCG Company Limited Related party through director 
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Name Relationship 
Related persons  
Mr. Preecha  Phukham Director 
Mr. Visanu  Thepcharoen Director 
Mr. Somjitr  Chaichana Director 
Mrs. Siriya  Thepcharoen Director 
Mr. Paripol  Dhanasuckan Management 
Mrs. Somporn   Thepcharoen Related person through director 
Ms. Luckhana  Jariyawatsakul Related person through shareholder 
Ms. Jittanun  Puttitrisin   Related person through director 
Mr. Jeerawat  Puttitrisin   Related person through director 
Mrs. Primrata  Tiyajinda Related party through shareholder and director 
Ms Napat Kmnakkamanee Related person through associate 
Ms. Issaree Jirawatwithtaya Related person through associate 
Mr. Wasin  Sirirat Related person through related party 
Mr. Pongsak  Thongdee Related person through related party 
Ms. Anocha  Thepcharoen Related person through related party 
Mr. Anant Svattananon Shareholder 
Ms. Atika  Thokaew Related person through related party 
Mr. Yuranunt  Pamornmontri Related person through related party 
Ms.Chutima  Phukham Related person through director 

 

     
 

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES 
 

2.1 Revenue and Cost recognition 
 

a) Revenue 
 

Revenues from sales of land, land and houses and condominium units are 
recognized as revenue in full when the seller have transferred the risk and 
significant benefit in assets to the buyer. 

 

Revenues from construction services are recognized on the percentage of 
completion method, and the percentage of completion based on the assessment of 
the Company’s project engineers.  The recognized revenues which are not yet due 
per the contracts have been presented under the caption of “Unbilled receivables” 
in the statements of financial position. 

 

Revenues from rental income and services of condominium units are 
recognized on an accrual basis over the period of contracts, except for revenues 
from rental which was accrued over 6 months such revenue is recognized when 
received. 

 

b) Cost 
 

Cost of sales of land, land and houses and condominium units 
 

The Company bought the assets to develop further. 
 

In determining the cost of sales of land, land and houses, the anticipated total 
development costs (after recognizing the costs incurred to date) are attributed to 
land already sold and then recognized as cost in the income statement. 
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In determining the cost of condominium units, the anticipated cost are 
attributed to condominium units already sold. 

 

The Company is developing the project itself from the beginning. 
 

In determining the cost of land and houses sold and cost of residential 
condominium units sold, the anticipated total development costs (taking into 
account actual costs incurred to date) are attributed to land and houses sold on the 
basis of the salable area and to residential condominium units sold on the basis of 
the salable area weighted to the selling price of the unit, and then recognized as 
costs in profit or loss concurrently with revenue from sales. 

 

Cost of construction services 
 

Cost of construction services are recognized on percentage of work 
completed method, and the percentage of completion is based on the assessment 
of the Company’s project engineers. Provision for anticipated losses on 
construction projects is made in the accounts in full when the possibility of loss is 
ascertained. Differences between the percentage of work completed costs and the 
actual costs are recognized as current assets or current liabilities in the statements 
of financial position. 

 

2.2 Cash and cash equivalents 
 

Cash and cash equivalents are cash on hand, cheque on hand, deposit at banks on 
saving accounts and current accounts. 

 

2.3 Temporary investments - Units trust 
 

Unit trusts are stated at fair value. Gain or loss from the change of securities 
valuation is included in determining earnings. 

 

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.  
 

2.4 Allowance for doubtful accounts 
 

The Company provides the allowance for doubtful accounts by reviewing the 
current status of existing receivables and the losses were estimated on the amounts 
anticipated uncollectible 

 
 
 

2.5 Inventories 
 

Real estate development costs are state at the lower of cost or net realizable value.  
Costs include costs of land, development, construction, interest capitalized to cost of 
projects and related expenses of real estate project. 

 

Condominium units for sales are stated at the lower of cost or net realizable value. 
                                  

2.6 Capitalization of borrowing costs 
 

Borrowing costs directly attributable to the acquisition or construction of an asset 
that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are 
capitalized as part of the cost of the respective assets.  All other borrowing costs are 
expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest and other costs 
that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. 

 

As of December 31, 2013 and 2012, the interest capitalized for the year amount 
to Baht 175.39 million and Baht 108.18 million respectively (the Company only: 
amount to Baht 171.99 million and Baht 108.18 million respectively). 
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2.7 Investment in associate 
 

Investment in associate are recorded under equity method in the consolidated 
financial statements and recorded under the cost method in the separate financial statements.   

 

2.8 Investment in subsidiaries 
 

Investment in subsidiary company is accounted for under the cost method less 
allowance for impairment loss on the investment, if any. The Company recognizes 
impairment loss on the investment in the statements of income.    

 

2.9 Long - term investments 
 

Long - term investment in the capital shares of the listed company in the Stock 
Exchange of Thailand (SET) which is classified as available-for-sale-security, is stated at 
fair value. The fair value is based on the bidding price of the last working day of the year as 
quoted on SET. The difference between book value and fair value of investment is 
presented as “Unrealized gain (loss) from changes in fair value of investment” in 
Shareholders’ Equity. 

 

2.10 Investment properties 
 

Condominium units for rent and cost of improvement are stated at cost less 
accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). 

 

Depreciation is calculated by the straight-line method over the estimated useful 
lives of the assets as follows. 

 

 YEARS 
  
Condominium units for rent 40 
Cost of improvement 5 

 
 

Investment properties for rent under construction are stated at cost. Cost 
includes cost of land, development, cost of self-constructed investment property directly 
attributable to bringing the investment property to a working condition for its intended 
use and capitalized borrowing costs. 

 

2.11 Property, plant and equipment 
 

Land is stated at cost. 
 

Equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses (if any).  

 

Depreciation of equipment is calculated by the straight-line method base on the 
estimated useful lives as follows : 

 YEARS 
  
Furniture, fixtures and office equipment 3-5 
Vehicles 3-10 
 

2.12 Intangible assets 
 

Intangible assets are stated at cost net of accumulated amortization. 
Amortization is calculated on the straight-line method over a period as follow: 

 

 YEARS 
  
Computer software 5-10 
Trademark 10 
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2.13 Finance lease agreement  
 

The Company and its subsidiaries records vehicles under financial leases as assets 
and liabilities in the statements of financial position at amount equal to the fair value of the 
leased property at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the 
minimum lease payments. In calculating the present value of the minimum lease payments, 
the discount factor used is the interest rate implicit in the lease. The interest charge is 
recorded to periods during the lease term based on the remaining balance of the liability for 
each period. 

 

2.14 Deferred finance costs 
 

Deferred finance costs, consist of deferred cost of financing and deferred expense 
of issuing the debentures, are presented as a deduction against the related loan account or 
debenture account and amortized by using the approximate effective rate over the term of 
the loan or debenture. 

 

The amortization of deferred finance costs are included in finance cost in the 
statement of income. 

 

2.15 Impairment of Assets 
 

The Company and its subsidiaries reviews the impairment of assets whenever 
events or changes in circumstances indicate that the recoverable amount (the higher of 
asset’s selling price or value in use) of assets is below the carrying amount.  The review is 
made for individual assets or for the cash-generating unit. 

 

If the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company and 
its subsidiaries recognizes the impairment losses by reducing the carrying value of the asset 
to its recoverable amount and recording the devaluation in statements of income or reducing 
revaluation increment in assets in case that those assets were previously revalued. The 
reversal of impairment losses recognized in prior years is recorded as part of other income 
or as a revaluation increment in assets when there is an indication that the impairment losses 
recognized for the assets no longer exist or decreased. Such a reversal should not exceed the 
carrying amount that would have been determined (net of the associated depreciation or 
amortization). 

 
 

2.16 Financial instruments 
 

Financial instruments on the statements of financial position include cash and 
deposits at banks, investment, trade account receivables and payables, and accrued 
expenses. The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy 
associated with each items. 

 

2.17 Accounting judgments and estimates 
 

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting 
standards at times requires management to make subjective judgments and estimates 
regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect 
reported amounts and disclosures and actual results could differ. 

 

2.18 Employee benefits 
 

Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident fund 
and other benefits are recognized as expenses when incurred.  

 

Severance Payment as specified in Thai Law are recognized as expenses in the income 
statement along the service period of employees. The Company and its subsidiaries’ post – 
employment benefit obligations are estimated by a qualified actuary under the actuarial 
assumption using the Projected Unit Credit Method. 
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However, the actual benefit obligation may be different from the estimate. 
 

The Company and its subsidiaries recognized the actuarial gains or losses arising 
from defined benefit plan in the period incurred in statements of income.   

 

2.19 Litigation 
 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The management of 
the Company has used judgment to assess of the results of the litigation and believes that no 
loss will result. Therefore no contingent liabilities are recorded in the financial statements. 

 
 

2.20 Income tax 
Income tax for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred 

tax are recognized in the statement of income except to the extent that they relate to 
business combination or items recognized directly in equity or other comprehensive income. 

 

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax 
rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

 

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the 
carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts 
used for taxation purposes.  

 
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the 

temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the 
reporting date. 

 

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future 
taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized. 
Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no 
longer probable that the related tax benefit will be realized. 

 

This is a change in accounting policy as previously the Company and its 
subsidiaries did not recognize deferred tax. The effects of the change on the financial 
statements are disclosed in note 3 to the financial statements. 

 
 

2.21 Foreign currency transactions 
    

Transactions in foreign currencies are converted at the exchange rate of the 
transaction date. Assets and liabilities in foreign currencies at the end of year are converted 
at average bank buying and selling rate at that date respectively, excluding transactions in 
foreign currencies forward position which are recorded at forward exchange rate.  

 
Gain or loss from translation is included in determining earnings. 

 

2.22 Earnings (loss) per share 
 

Basic earnings (loss) per share are determined by dividing the profit (loss) 
attributable to owners of the parent for the year by the weighted average number of ordinary 
shares outstanding. 
  Diluted earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to 
owners of the parent for the year by the weighted average number of ordinary shares 
outstanding (after adjusting for the proportionate change in the number of ordinary shares 
outstanding mentioned in notes 21 to the financial statements as if the event had occurred at 
the beginning of the earliest year presented) plus the weighted average number of ordinary 
shares that would be issued on the conversion of all dilutive potential ordinary shares into 
ordinary shares.  The calculation assumes that the conversion took place at the beginning of 
the year or, if later, the date of the issue of the potential ordinary shares. 
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3. THE EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 
 

During the current year, the Company and its subsidiaries changed its accounting policy for income 
tax and applied retrospectively in accordance with Accounting Standard No.12 “Income Taxes”. 

 
The amounts of adjustments affecting the statement of financial position as of December 31, 2012 and 

January 1, 2012 are as follows: 
 

 BAHT 
 Consolidated financial statements 
 As of December 31, 2012  As of January 1, 2012 

  Effect of change   Effect of change  
 Previously in accounting  Previously in accounting  

 reported policy Restated reported policy  Restated 
Assets    

Deferred tax assets-net - 459,794.18 459,794.18 - -  - 

   

Shareholders’ equity 
      Unappropriated 

retained earnings 51,408,992.74 551,294.18

 
 

51,960,286.92
- -  - 

Other components 
of equity 457,500.00 (91,500.00) 366,000.00

- -  - 

 
 

 BAHT 

 Separate financial statements 

 As of December 31, 2012  As of January 1, 2012 

  Effect of change   Effect of change  

 Previously in accounting  Previously in accounting  

 reported policy Restated reported policy  Restated 
Assets    

Deferred tax assets-ne - 459,794.18 459,794.18 - 510,636.26 510,636.26 

   

Shareholders’ equity 
      Unappropriated 
      retained earnings 

 
50,995,751.66 551,294.18 

 
51,547,045.84 (193,110,477.68)

 
 

599,136.26 (192,511,341.42)
Other components 
of equity 457,500.00 (91,500.00) 366,000.00 442,500.00 (88,500.00) 354,000.00 

 
The amounts of adjustments affecting the statement of income for the year ended December 31, 2012 are as 
follows: 

 
 BAHT 
 Consolidated financial statements Separate Financial Statements 
  Effect of change   Effect of change  
 Previously in accounting  Previously in accounting  

 reported policy Restated reported policy  Restated 
Statement of  income       

Tax expenses (tax income) -  - - 23,848,687.73 47,842.08 23,896,529.81
Profit (Loss) for the year -  - - 76,619,672.49 (47,842.08) 76,571,830.41
Basic earnings (loss) per share - - - 0.0435  0.0435 

Statement of comprehensive income      
Other comprehensive income (loss      
     For the year - net of tax - - - 15,000.00 (3,000.00) 12,000.00
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The amounts of adjustments affecting the statement of income and statement of comprehensive income for 
the year ended December 31, 2013 are as follows: 

 
 BAHT 
 Consolidated Separate Financial 

 Financial Statements Statements 
   

Statement of income   
Loss for the year before change in accounting policy (49,846,060.84) (54,650,860.39) 
Increase (decrease) in income tax 1,862,047.07 28,945.93 
Loss for the year after change in accounting policy (51,708,107.91) (54,621,914.46) 

Increase (decrease) in loss per share 0.0007 - 
   

Statement of comprehensive income   
Increase (decrease) in income tax related to other components of equity (13,500.00) (13,500.00) 

 
 
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS  

 

As of December 31, 2013 and 2012, cash and cash equivalents are as follows: 
 

BAHT 

Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 

Cash  362,755.49 179,720.41 205,365.49  158,720.34 
Cheque on hand 2,254,578.40 40,327,278.81 2,254,578.40  40,327,278.81 
Deposits at financial 
 institutions 4,821,750.07 4,647,779.70 4,582,897.84  4,647,779.70 

Total 7,439,083.96 45,154,778.92 7,042,841.73  45,133,778.85 

 
5.   TRADE RECEIVABLES - RELATED PARTIES  

 
As of December 31, 2013 and 2012, the trade receivables - related parties are classified by 

aging as follows: 
 

BAHT 

Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 

Current 60,000.13 162,397.61 60,000.13  162,397.61
Overdue      

Less than 3 months 120,000.26 160,955.26 120,000.26  160,955.26
Over 12 months 998,139.91 998,139.91 998,139.91  998,139.91

Total 1,178,140.30 1,321,492.78 1,178,140.30  1,321,492.78
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6.   TRADE RECEIVABLES - OTHER PARTIES – NET 
 

As of December 31, 2013 and 2012, the trade receivables - other parties are classified by aging 
as follows: 

 
BAHT 

Consolidated financial statements Separate financial statements 
2013 2012 2013 2012 

     
Current 5,561,380.16 2,364,303.87 5,561,380.16 2,364,303.87
Overdue     

Less than 3 months 1,360,126.33 - 1,360,126.33 - 
Over 3 months to 6 months 235,444.40 372,613.51 235,444.40 372,613.51
Over 6 months to 12 months 86,499.02 - 86,499.02 - 
Over 12 months 35,970,812.68 35,826,668.95 35,970,812.68 35,826,668.95

Total 43,214,262.59 38,563,586.33 43,214,262.59 38,563,586.33
Less  Allowance for doubtful accounts (35,892,122.45) (35,856,468.23) (35,892,122.45) (35,856,468.23)

Trade accounts receivable  
    - other parties - net 7,322,140.14 2,707,118.10 7,322,140.14 2,707,118.10

 
The movement of allowance for doubtful accounts for year ended December 31, 2013 is as 

follows : 
 BAHT 

 
Consolidated 

financial 
statements 

Separate 
financial statements 

Beginning balance (35,856,468.23)  (35,856,468.23) 
Increase during the year (65,453.50)  (65,453.50) 
Decrease during the year 29,799.28  29,799.28 
Ending balance (35,892,122.45)  (35,892,122.45) 

 
7.   OTHER RECEIVABLES 
 

As of December 31, 2013 and 2012, the Company and its subsidiary have other receivables as 
follows: 

 
  BAHT 
  Consolidated financial statements Separate financial statements 
 NOTE 2013 2012 2013 2012 

       
Advance due to 30.1 1,353,974.13 994,620.04 1,300,837.13  994,620.04
Prepaid expenses  7,914,626.26 1,718,225.13 6,417,135.34  1,718,225.13
Advance payment to 

contractors 30.1 5,594,062.32 6,692,197.50 5,594,062.32  6,692,197.50
Accrued incomes 481,528.00 1,245,176.05 481,528.00  1,245,176.05
Others 2,559,270.68 3,844,066.73 1,324,650.06  3,844,066.73

Total 17,903,461.39 14,494,285.45 15,118,212.85  14,494,285.45
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8.   INVENTORIES - NET 
 

BAHT 
Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 
      
Condominium units for sales 17,133,626.06 17,133,626.06 17,133,626.06  17,133,626.06

Real estate development cost     

Land 2,653,603,784.96 2,726,154,146.97 2,557,344,016.48  2,726,154,146.97

Construction in progress 1,628,498,867.04 728,452,403.21 1,611,291,194.39  728,452,403.21

Interest cost 388,316,169.79 248,966,132.39 387,093,304.89  248,966,132.39
Other related costs 621,746,244.97 347,636,215.25 606,187,426.58  347,636,215.25

                 Total cost 5,309,298,692.82 4,068,342,523.88 5,179,049,568.40  4,068,342,523.88
Less  Costs transferred to cost of   

sales (186,975,868.18)    (275,454,286.69) (184,150,467.69)    (275,454,286.69)
Costs transferred to  

Investment property (12,929,808.76) - (12,929,808.76) - 
Costs transferred to the     
   subsidiary under the     
   Memorandum of     
   Transfer of the property - - (50,529,398.13) - 

Inventories - net 5,109,393,015.88 3,792,888,237.19 4,931,439,893.82  3,792,888,237.19

 
The Condominium units, and land including construction of the Company and its subsidiary 

are mortgaged to secure credit facilities described in note 19 to the financial statements. 
 

On May 18, 2012, the Company has signed land acquisition contract with a related party for 1 
title deed of land totaling to Baht 174.51 million. The Company has received Baht 5.00 million from the 
buyer as a deposit for the above land acquisition. The remaining Baht 169.51 million shall be paid to a 
seller on the date of transferred ownership (within July 2012). Subsequently, on July 31, 2012, both 
parties have agreed to postpone the date of transferred ownership of land to within September 2012 until 
buyer shall get approval credit facility from financial institution. 

 

On September 28, 2012, the Company has transferred ownership to the buyer and has received 
the payment amounted to Baht 100.00 million and the remaining amounted Baht 69.51 million are 
guaranteed by an authority person of the buyer company and the buyer has given original deeds and 
proxy to the Company. However, in October, 2012 the buyer had been full repayment. 

 
9. INVESTMENTS  IN  ASSOCIATE 

     B A H T 
     December 31, 2013 
     Investments  
   Authorized Share    

 Type of  Share Capital Holding Cost Equity  
Associate Name Business Relationship (Million Baht) (%) Method Method Dividend

 Educational       
Sarasiri Inter Co., Ltd. Service Holding 320.00 49% 156,800,000.00 157,625,087.24 - 

 
     B A H T 
     December 31, 2012 
     Investments  
   Authorized Share    

 Type of  Share Capital Holding Cost Equity  
Associate Name Business Relationship (Million Baht) (%) Method Method Dividend

 Educational       
Sarasiri Inter Co., Ltd. Service Holding 320.00 49% 156,800,000.00 157,176,990.49 - 
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On December 28, 2011, the Company has entered into a joined invest memorandum 

with a related 4 persons which approved by the Board of Directors on January 10, 2012. The 
Company has to pay the investment amounted to Baht 156.80 million (ordinary share 
1,568,000 shares of Baht 100 each).  

 

In the consolidated financial statements as of December 31, 2013 and 2012, the Company 
recorded investment in associate amounted to Baht 157.63 million and amounted to Baht 157.18 
million respectively (equivalent to 2.49% and to 3.33% respectively of total assets), and share of 
profit of associate for year ended December 31, 2013 and 2012 amounted to Baht 0.45 million and 
amounted to Baht 0.38 million respectively (equivalent to 0.89% and to 0.49% respectively of 
profit(loss) for the year) based on the latest audited financial statements of the said associate. 

 

Type of
December December December December 
31, 2013 31, 2012 31, 2013 31, 2012

Subsidiaries

Nusa Water Land Co.,Ltd. Ocean park, Direct

Plaza, shareholding

Amusement and joint

park and directors

Shopping

mall
Direct

shareholding

and joint

directors

399,988,000.00 99,990,000.00

Relationship

BAHT
Separate financial statements

Million Baht Investment

Share Capital Share Holding Cost Method Book Value

100

2013 2012 2013Name Business

99.99%

2012

100 99.99% 100,036,250.59
Nusa My Ozone Co.,Ltd.

Property 
development 

and goft 
course 400 -

99,990,000.00 99,990,000.00 95,060,982.60

-75.00% - 299,998,000.00 - 305,493,098.09

 
 

The Board of directors No.8/2555 on October 17, 2012 has approved the Company to 
establish a subsidiary. The Company has to pay the investment amounted to Baht 99.99 million (ordinary 
share 3,999,600 shares of Baht 25 each). The subsidiary had registered with the Ministry of commerce on 
November 16, 2012. 

 
The Board of directors No.5/2556 on August 14, 2012 has approved the Company to establish 

a subsidiary. The Company has to pay the investment amounted to Baht 299.99 million (ordinary share 
2,999,978 shares of Baht 100 each). The subsidiary had registered with the Ministry of commerce on 
August 16, 2012. 

 
 

11. OTHER LONG - TERM INVESTMENTS 
 

   Percentage BAHT 
  Nature of of  share Consolidated financial statements 

  Business holding 2013 2012 
        
Saving deposit     -  7,219.03
Investment in available-for-sale- 
   securities 

    
  

Bangkok Union Insurance Public 
   Company Limited 

 
Insurance 0.38 750,000.00  750,000.00

Add(less):  Unrealized gain (loss) from changes in valuation    
            of investment in available-for-sale securities 390,000.00  457,500.00 
                  Total other long - term investments  1,140,000.00  1,214,719.03 
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   Percentage BAHT 
  Nature of of  share Separate financial statements 

  Business holding 2013 2012 
        
Saving deposit     -  7,219.03 
Investment in available-for-sale- 
   securities 

    
   

Bangkok Union Insurance Public 
   Company Limited 

 
Insurance 0.38 750,000.00  750,000.00 

Add(less):  Unrealized gain (loss) from changes in valuation     
            of investment in available-for-sale securities 390,000.00  457,500.00  
                  Total other long - term investments  1,140,000.00  1,214,719.03  

 

As of December 31, 2012, saving deposits is pledged to secure loans from banks. 
 
 

12. INVESTMENT  PROPERTIES – NET 
 

   BAHT 
   Consolidated financial statements 

 Condominium 
units for rent 

Cost of 
 improvement 

Investment 
properties 
in progress 

  
Total 

Cost        
As of December 31, 2012 239,850,633.26  11,597,929.89 228,641,930.44 480,090,493.59
Additions -  - 123,948,112.98 123,948,112.98
Transferred from inventories 12,929,808.76  - - 12,929,808.76
Sales of condominium -  - - - 
As of December 31, 2013 252,780,442.02  11,597,929.89 352,590,043.42 616,968,415.33

Accumulated depreciation    
As of December 31, 2012 (16,251,419.69) (6,196,154.17) - (22,447,573.86)
Depreciation for the year (6,205,359.55) (2,319,585.88) -  (8,524,945.43)
Sales of condominium -  -  -  - 
As of December 31, 2013 (22,456,779.24) (8,515,740.05) - (30,972,519.29)

Net Book Value    
As of December 31, 2012 223,599,213.57  5,401,775.72 228,641,930.44 457,642,919.73
As of December 31, 2013 230,323,662.78  3,082,189.84 352,590,043.42 585,995,896.04
 
 

   BAHT 
   Separate financial statements 

 Condominium units 
for rent 

Cost of 
improvement 

Investment 
properties 
in progress 

  
Total 

Cost        
As of December 31, 2012 239,850,633.26  11,597,929.89 228,641,930.44 480,090,493.59
Additions -  - 123,948,112.98 123,948,112.98
Transferred from inventories 12,929,808.76  - - 12,929,808.76
Sales of condominium -  - - - 
As of December 31, 2013 252,780,442.02  11,597,929.89 352,590,043.42 616,968,415.33

Accumulated depreciation     
As of December 31, 2012 (16,251,419.69) (6,196,154.17) - (22,447,573.86)
Depreciation for the year (6,205,359.55) (2,319,585.88) -  (8,524,945.43)
Sales of condominium -  -  -  - 
As of December 31, 2013 (22,456,779.24) (8,515,740.05) - (30,972,519.29)

Net Book Value     
As of December 31, 2012 223,599,213.57    5,401,775.72 228,641,930.44 457,642,919.73

As of December 31, 2013 230,323,662.78  3,082,189.84 352,590,043.42 585,995,896.04
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Condominium units for rent and investment properties in progress are mortgaged to secure the credit 
facilities with a local bank as described in note 19 to the financial statements. 

As of December 31, 2013 and 2012, Fair value of Condominium units for rent included improvement is 
totaling to Baht 407.28 million and Baht 394.74 million respectively, which is based on the selling price of 
condominium units of the project and book value of cost of condominium units improvement. 

As of December 31, 2013, Investment properties in progress including capitalized interest cost of Baht 
35.09 million (the Company only: Baht 35.09 million). 

 
13.  PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT - NET 

 
 BAHT 
 Consolidated financial statements 

 Fixture, furniture 
and office 
equipment 

 
 

Vehicle 

Land and 
construction in 

progress 

  
Total 

Cost        
As of December 31, 2012 8,049,184.16  17,686,866.71 1,284,000.00 27,020,050.87
Additions 1,937,869.52  7,434,434.52 277,638,264.97 287,010,569.01
As of December 31, 2013 9,987,053.68  25,121,301.23 278,922,264.97 314,030,619.88

Accumulated depreciation      
As of December 31, 2012 (2,026,431.67) (7,299,817.30) - (9,326,248.97)
Depreciation for the year (2,061,294.12) (3,249,344.28) - (5,310,638.40)
As of December 31, 2013 (4,087,725.79) (10,549,161.58) - (14,636,887.37)

Net Book Value       
As of December 31, 2012 6,022,752.49  10,387,049.41 1,284,000.00 17,693,801.90

As of December 31, 2013 5,899,327.89  14,572,139.65 278,922,264.97 299,393,732.51
 

Depreciation charges for the years amounted to Baht 5.31 million in year 2013 and 
Baht 3.84 million in year 2012. 

 
 BAHT 
 Separate financial statements 

 Fixture, furniture 
and office 
equipment 

 
 

Vehicle 

Land and 
construction in 

progress 

  
Total 

Cost        
As of December 31, 2012 8,049,184.16  17,686,866.71 1,284,000.00 27,020,050.87
Additions 1,906,627.52  7,434,434.52 38,959,732.80 48,300,794.84
Transfer to the subsidiary    

under the Memorandum 
of transfer of the property (515,063.00) (7,240,464.52) (40,243,732.80) (47,999,260.32)

As of December 31, 2013 9,440,748.68  17,880,836.71 - 27,321,585.39
Accumulated depreciation      

As of December 31, 2012 (2,026,431.67) (7,299,817.30) - (9,326,248.97)
Depreciation for the year (2,029,591.82) (3,052,485.50)  - (5,082,077.32)
Transfer to the subsidiary 

under the Memorandum 
of transfer of the property 76,660.67  503,472.61  - 580,133.28

As of December 31, 2013 (3,979,362.82) (9,848,830.19) - (13,828,193.01)
Net Book Value       

As of December 31, 2012 6,022,752.49  10,387,049.41 1,284,000.00 17,693,801.90

As of December 31, 2013 5,461,385.86  8,032,006.52
 

- 13,493,392.38
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Depreciation charges for the years amounted to Baht 4.50 million in year 2013 and Baht 
3.84 million in year 2012. 

Land and construction in progress of the subsidiary are mortgaged to secure the credit 
facilities with a local financial institution as described in note 19 to the financial statement. 

As of December 31, 2013 and 2012, the Company has fully depreciated fixed assets but 
is still in use in the original cost of and Baht 3.42 million respectively. 

As of December 31, 2013, Land and construction in progress including capitalized 
interest cost of Baht 2.17 million (the Company only : Baht - million). 

 
   14.  INTANGIBLE ASSET - NET 
 

BAHT 
Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 
      
Cost      
As of January 1,  1,180,210.00 1,180,210.00 1,180,210.00 1,180,210.00
Additions 1,405,862.00 - 1,405,862.00 - 
As of December 31,  2,586,072.00 1,180,210.00 2,586,072.00 1,180,210.00
Accumulated depreciation      
As of January 1,  (281,604.66)      (161,016.06) (281,604.66) (161,016.06)
Depreciation for the year (189,628.86) (120,588.60) (189,628.86) (120,588.60)
As of December 31,  (471,233.52) (281,604.66) (471,233.52) (281,604.66)
Net Book Value 2,114,838.48 898,605.34 2,114,838.48 898,605.34

 
15.  SHORT - TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

 
BAHT 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2013 2012 2013 2012 

Loan from bank 184,489,477.67 - 184,489,477.67  - 
Term borrowings from financial 

institutions      
(interest rate of 7.25 % p.a.) - 175,000,000.00 -  175,000,000.00

Total 184,489,477.67 175,000,000.00 184,489,477.67  175,000,000.00
 

On September 27, 2013 the Company has signed a loan agreement with a local bank to 
obtain a credit line of Baht 238 million for repayment P/N amounted to Baht 175 million and for 
developing land and construction of the project amounted to Baht 63 million. The loan has interest at 
the rate of MLR p.a. and will be fully repaid within 1 year after the drawdown date (September 27, 
2013). 

 
The said credit line have been secured by the Company’s land and construction thereon,  

land of a related person and guaranteed by 2 related persons in the amount of Baht 72 million. Under 
the loan agreement, the Company shall comply with various conditions and obligation i.e. the 
maintenance of financial ratio, etc. 

 
As of December 31, 2012, short-term borrowings from financial institutions are promissory 

notes with a local bank guaranteed by 2 related persons and mortgage by land and construction. 
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16.  OTHER PAYABLES 
 

As of December 31, 2013 and 2012, the other payables are as follows: 
 

 BAHT 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 NOTE  2013  2012 2013        2012 
        
Advance received         

from customer 30.1  242,901,750.09 172,944,531.66 154,431,090.08  172,944,531.66
Accrued expense   40,333,584.72 21,197,450.58 38,077,256.36  21,147,450.58
Other 30.1 383,606.43 260,835.69 383,606.43  260,835.69

Total 283,618,941.24 194,402,817.93 192,891,952.87  194,352,817.93
 

 
17.  SHORT - TERM BORROWINGS FROM RELATED PARTIES 

 
As of December 31, 2013 and 2012, Short-term borrowings from a related parties are 

promissory notes not over 1 year term as following: 
 

 BAHT 
 Consolidated financial statements 

 
Balance as of 
December 31, 

2012 
 

Increase 
 

Decrease  

Balance as of 
December 31, 

2013 
The related party 143,400,000.00 211,100,000.00 262,100,000.00 92,400,000.00
The related person -  229,258,000.00 190,830,000.00 38,428,000.00

Total 143,400,000.00 440,358,000.00 452,930,000.00 130,828,000.00
Accrued interest 908,580.81 9,833,026.58 5,270,399.95  5,471,207.44

Total short - term 
borrowings from 
related parties 144,308,580.81 450,191,026.58 458,200,399.95 136,299,207.44

 
 
 
 

 BAHT 
 Separate financial statements 

 
Balance as of 
December 31, 

2012 
 

Increase 
 

Decrease  

Balance as of 
December 31, 

2013 
Subsidiaries 99,699,135.00 173,594,917.23 51,322,252.87  221,971,799.36
The related party 143,400,000.00 211,100,000.00 262,100,000.00 92,400,000.00
The related person -  218,448,000.00 190,830,000.00 27,618,000.00

Total 243,099,135.00 603,142,917.23 504,252,252.87 341,989,799.36
Accrued interest 1,285,524.43 16,492,549.57 7,632,799.87  10,145,274.13

Total short - term  
borrowings from 
related parties 244,384,659.43 619,635,466.80 511,885,052.74 352,135,073.49
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Loans from subsidiaries 
 

As of December 31, 2013, loans from two subsidiaries are promissory notes repayable within 
one year, interest rate of 3.00% p.a. and MLR plus 1.00% p.a. and no collateral. 

 
As of December 31, 2012, loans from a subsidiary company are promissory notes repayable 

within one year, interest rate of 3.00% p.a. and no collateral. 
 

Loans from the related party 
 

As of December 31, 2013 and 2012, loans from a related party are promissory notes 
repayable within one year, interest rate of MLR plus 1.00% p.a. and no collateral.  

 
The said loans are complies with the conditions of the memorandum for financial support 

with a related party in the credit facility of Baht 200 million on dated April 27, 2012. 
 

Loans from the related person 
 

As of December 31, 2013, loans from a related person are promissory notes with twelve 
months repayment period, no interest rate charge and no collateral. 

 
18.  FINANCIAL LEASE OBLIGATIONS - NET 

 

 BAHT 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 
                         2013 2012 2013 2012 

      
Financial lease obligations - vehicle 5,896,794.00 2,012,328.0 731,112.00 2,012,328.00
Less  Deferred interest (599,331.20 (109,367.43 (20,862.53 (109,367.43)
 5,297,462.80 1,902,960.5 710,249.47 1,902,960.57
Less  Current portion of finance lease 
              obligations (1,983,401.34 (1,192,711.11 (649,930.95 (1,192,711.11)
              Finance lease obligations - Net 3,314,061.46 710,249.4 60,318.52 710,249.46

 

As of December 31, 2013 the Company and its subsidiary have finance lease obligations 
with the year of payment as follows : 

 

 BAHT 
 Consolidated financial statements 

 
Principal 

 
Deferred interest  Total 

      

Payment due within 1 year 1,983,401.34  318,170.67 2,301,572.01
Payment due over 1 year to 5 years 3,314,061.46  281,160.53 3,595,221.99

Total 5,297,462.80  599,331.20 5,896,794.00
 

 BAHT 
 Separate financial statements 

 
Principal 

 
Deferred interest  Total 

      

Payment due within 1 year 649,930.95  20,373.06  670,304.01
Payment due over 1 year to 5 years 60,318.52  489.47  60,807.99

Total 710,249.47  20,862.53  731,112.00
 

Under the term of lease contracts referred to above, the Company and its subsidiary shall 
comply with certain conditions and restriction as specified in the said lease contracts. 
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19. LONG - TERM BORROWINGS - NET 
 

   BAHT 

Consolidated financial statements 

2013 2012 
Loan agreements  with the 1st  local bank   

- Loan no.1 (repayment within February 2014, the amount to repayment under 
the proportion of mortgage free of each sold plot at 80 percent of the 
selling price in each plot) 

At present, the above loan due and the Company is requesting an extension of time 
for repayment. 84,869,241.04  99,140,666.04 

- Loan no.2credit facility totaling Baht 329.50 million repayment within year 
2015, the amount to repayment under the proportion of mortgage free 
of each sold plot at least 75 percent of the selling price in each 
agreement as follow : 

- Land and construction (the repayment shall be not lower than Baht 1.18 - 2.68 
million in each agreement) 

- Land (the repayment shall be not lower than Baht 18,750 per square wah) 126,326,800.00  147,775,000.00 
    

Loan agreements with  the 2nd  local bank  
- Loan no.1  (repayment within year 2015 , repayment the higher amount 

between the minimum amount to repayment under the loan agreement 
and the amount to repayment under the proportion of mortgage free of 
each sold asset as stipulated in each agreement) 830,762,726.55  762,703,726.55 

- Loan no.2 -  Agreement no.1 : credit facility totaling Baht 1,208  million 
(repayment within December 2013, the amount to  repayment under the 
proportion of mortgage free of each sold plot at 80 percent of the 
selling price of agreement) 997,410,359.95  300,155,000.00 

Later, on December 20, 2013, the company entered into the additional amendment 
agreement with the bank. Both parties have agreed to extend the 
period of repayment to another 24 months (Due within December 
20, 2015).    

- Agreement no.2 : credit facility totaling Baht 143.60 million (repayment within 
year 2015, the amount to repayment under the proportion of mortgage 
free of each sold plot at 80 percent of the selling price of agreement) -  

     
 
 

7,009,000.00 
    

Loan agreements with the 3rd local bank (credit facility totaling Baht 385 million 
repayment within June 2014, the amount to repayment under the 
proportion of mortgage free of each sold condominium at 70 percent of 
the selling price in each unit. The minimum selling price shall be not 
lower than Baht 65,000 per square meters) 235,556,488.00  103,457,136.00 

Later, on February 4, 2014, the Company entered into the additional 
amendment agreement with the bank. Both parties agreed to pay 
principal and interest until fully paid within a period of 4 years 
from date of first drawdown. (Due within September 24, 2014).    

    

Loan agreements with the 4th local bank (repayment within year 2015, the amount to 
repayment under the proportion of mortgage free of each sold 
condominium at 70 percent of the selling price shall be not lower than 
Baht 830,000 per unit) 160,250,000.00  160,250,000.00 

Loan agreements with a local financial institution (repayment within August 31, 
2015, for redeem the mortgage land which as collateral shall be repay 
the principal amount of not lower than Baht 12,000 per square wah) 120,640,000.00  - 

 2,555,815,615.54  1,580,490,528.59 
Less  Deferred cost of financing loans (8,273,158.03)  (10,304,870.14) 

Total 2,547,542,457.51  1,570,185,658.45 
Less  Current portion of  loans - term loans (1,151,188,455.59)  (791,450,430.46) 

Long - term borrowings – Net 1,396,354,001.92  778,735,227.99 
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   BAHT 
Separate financial statements 

2013 2012 
Loan agreements  with the 1st  local bank   

- Loan no.1 (repayment within February 2014, the amount to repayment 
under the proportion of mortgage free of each sold plot at 80 
percent of the selling price in each plot) 
At present, the above loan due and the Company is requesting 
an extension of time for repayment. 84,869,241.04  99,140,666.04 

- Loan no.2 credit facility totaling Baht 329.50 million repayment within 
year 2015, the amount to repayment under the proportion of 
mortgage free of each sold plot at least 75 percent of the selling 
price in each agreement as follow : 

  - Land and construction (the repayment shall be not lower than 
Baht 1.18 - 2.68 million in each agreement) 

  - Land (the repayment shall be not lower than Baht 18,750 per 
square wah) 126,326,800.00  147,775,000.00 

    

Loan agreements with  the 2nd  local bank  
 - Loan no.1     (repayment within year 2015 , repayment the higher amount 

between the minimum amount to repayment under the loan 
agreement and the amount to repayment under the proportion of 
mortgage free of each sold asset as stipulated in each 
agreement) 830,762,726.55  762,703,726.55 

 - Loan no.2     - Agreement no.1 : credit facility totaling Baht 1,208 million 
(repayment             within December 2013, the amount to  
repayment under the proportion of mortgage free of each sold 
plot at 80 percent of the selling price of agreement) 997,410,359.95  300,155,000.00 
Later, on December 20, 2013, the company entered into the 
additional amendment agreement with the bank. Both parties 
have agreed to extend the period of repayment to another 24 
months (Due within December 20, 2015).    

  - Agreement no.2 : credit facility totaling Baht 143.60 million 
(repayment within year 2015, the amount to repayment under 
the proportion of mortgage free of each sold plot at 80 percent 
of the selling price of agreement) -  7,009,000.00 

    

Loan agreements  with the 3rd local bank (credit facility totaling Baht 385 million 
repayment within June 2014, the amount to  repayment under 
the proportion of mortgage free of each sold condominium at 70 
percent of the selling price in each unit. The minimum selling 
price shall be not lower than Baht 65,000 per square meters) 235,556,488.00  103,457,136.00 
Later, on February 4, 2014, the Company entered into the 
additional amendment agreement with the bank. Both parties 
agreed to pay principal and interest until fully paid within a 
period of 4 years from date of first drawdown. (Due within 
September 24, 2014).    

    

Loan agreements with the 4th  local bank (repayment within year 2015, the 
amount to repayment under the proportion of mortgage free of 
each sold condominium at 70 percent of the selling price shall 
be not lower than Baht 830,000 per unit) 160,250,000.00  160,250,000.00 

 2,435,175,615.54  1,580,490,528.59 
Less  Deferred cost of financing loans (7,681,807.63)  (10,304,870.14) 

Total 2,427,493,807.91  1,570,185,658.45 
Less  Current portion of  loans - term loans (1,151,188,455.59)  (791,450,430.46) 

Long - term borrowings – Net 1,276,305,352.32  778,735,227.99 
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The Company 
In year 2010, the Company has signed the 7 loan agreements with local banks totaling 

Baht 3,595.53 million and has singed additional 4 loan agreements with local banks totaling 
Baht 1,166.50 million. As of December 31, 2013 and 2012 the balance of credit facilities is Baht 
4,223.00 million and Baht 4,508.98 million respectively with interest at the rate of MLR to 
MLR plus 1.00% p.a. The said credit facilities have been secured by land and construction 
thereon at the present and /or construction on the said land in the future, condominium units and 
shares invested in related party 1.57 million shares together with guaranteed by 2 related 
persons, 2 related parties and it’s properties consist of 6 units of condominium and a plot of land 
and Company’s ordinary shares of 204.84 million shares which it’s properties of a related 
person. 

 
Under the loan agreements from the 2nd local bank and the 4th local bank, the 

Company shall comply with various conditions and obligation i.e. the maintenance of financial 
ratios, etc.  

 
The Subsidiary 
On September 2, 2013, a subsidiary has signed the credit facilities agreement with a 

local financial institution totaling Baht 150 million. Credit facilities are divided to as non-
current term loan amounted to not exceed Baht 130 million for repayment of land acquisition of 
“My Ozone Project”, and as letters of guarantee amounted to not exceed Baht 20 million, with 
interest at the rate of MLR of Krungthai Bank PCL plus 1.0% p.a. and the loan is to be fully 
repaid within August 31, 2015. The said credit facilities have been secured by the subsidiary’s 
land and construction thereon (if any) in the amount of Baht 300 million and guaranteed by the 
Company together with 2 related persons in the amount of Baht 150 million. 

 
As of December 31, 2013 and 2012, current portion presented the minimum amount to 

repayment under the loan agreements. For the repayment amounts under the proportion of 
mortgage free of each sold plot are recorded when the repayments are realized. 
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20. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 
 

 Movement in the present value of the employee benefit obligation during the year as 
follows: 

 
BAHT 

Consolidated financial statements Separate financial statements 
2013 2012 2013 2012 

     
Employee benefit obligation at 
beginning of the year 337,031.00 257,766.00 337,031.00  257,766.00
Benefits paid - - -  - 
Current service cost and interest 483,764.00 232,973.00 399,529.00  232,973.00
The actuarial gains or losses
arising  
      from defined benefit plan - (153,708.00) -  (153,708.00)
Employee benefit obligation at 
ending of the year 820,795.00 337,031.00 736,560.00  337,031.00

 
 Expenses recognized in profit or loss for the year ended December 31, 2013 and 2012 
 

BAHT 
Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 
     

Current service costs 471,244.00 223,951.00 387,593.00  223,951.00
Interest cost 12,520.00 9,022.00 11,936.00  9,022.00

 483,764.00 232,973.00 399,529.00  232,973.00
The actuarial gains arising  
      from defined benefit plan - (153,708.00) -  (153,708.00)

Total 483,764.00 79,265.00 399,529.00  79,265.00
 
 Principal actuarial assumptions as of December 31, 2013 and 2012 

 
   % 

    

Discount rate     3.72 
Salary increase rate     4.00 
Employee turnover rate     0 - 52.00* 
Mortality rate     TMO2008** 

 
*  Based on the weighted average by age groups of employee 

** Reference from TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008 
 

 
21. SHARE CAPITAL AND THE CHANGE OF THE COMPANY’S NAME  
 

21.1  At the extraordinary meeting of the shareholders No. 1/2552 on July 28, 2009. The 
Company’s shareholders had the resolutions of authorized share capital as 
follows: 

 

- To approve a decrease in the registered share capital from Baht 1,057,210,000 
(1,057,210,000 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 532,603,858 
(532,603,858 ordinary shares of Baht 1 each). These were approved by the 
Ministry of Commerce on September 22, 2009. 
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-  To approve an increase in the registered share capital from Baht 532,603,858 
(532,603,858 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 6,500,000,000 
(6,500,000,000 ordinary shares of Baht 1 each). These were approved by the 
Ministry of Commerce on January 8, 2010. 

 

- To approved the allocation of the increased ordinary shares not excess 
2,663,019,290 shares be offering to the existing shareholders by the ratio of 1 
existing shares to 5 new shares at Baht 0.35 per share. 

 

21.2  Approved the allocation of the increased ordinary shares to Nusasiri Grand Public 
Company Limited 1,720,680,000 shares and K M P Property Company Limited 
444,845,714 shares at Baht 0.35 per share for its repayment of the asset acquisition.                              

21.3  Approved the Board of Directors empowered to authorize to allocation the 
remaining shares to offer to the Private Placement. According to Notification of the 
Capital Market Supervisory Board No Tor Chor.28/2551 Subject “Request for 
permission and permission to sell newly issued shares”, if no approved is made 
within 1 year, then it will be the power of shareholders in the decision. 

 

21.4  The allocation as described in notes 21.2 and 21.3 to the financial statements were 
approved by the Board of Directors’ meeting No.1/2553 on January 7, 2010 and the 
extraordinary meeting of the shareholders No. 1/2553 on February 11, 2010. 

 

21.5 On March 12, 2010, the Company has registered the increase and paid - up share 
capital by the allocation of the increased ordinary shares to Nusasiri Grand Public 
Company Limited and         K M P Property Company Limited as described in 
notes 21.2 to the financial statements. 

 

21.6 On June 16, 2010, the Company has registered the increase and paid - up share 
capital by the allocation of the increased ordinary shares to the existing 
shareholders by ratio of 1 existing shares to 5 new shares 1,094,860,217 shares at 
Baht 0.35 per share. 

 

21.7 As described note 21.3 to the financial statements, at the extraordinary meeting of 
the shareholders No. 1/2554 dated December 15, 2011 the Company’s 
shareholders had the resolutions to allocate the increasing share capital to offer to 
the Private Placement not over 1,200,000,000 shares at a price not less than 90 
percent of the average market price of the Company as stated in the meeting. 

 

21.8 On December 28,2011 the Company has registered the increase and paid - up share 
capital by allocated the increasing shares to offer to the Private Placement 
amounted to 500,000,000 shares at Baht 0.40 per share as approved as described in 
note 21.7 to the financial statements. 

 
        21.9  At the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2012,     

the shareholders have approved as follows: 
 

21.9.1 Approved the reduction of the authorized share capital from Baht 6,500,000,000   
(6,500,000,000 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 4,292,989,789 
(4,292,989,789 ordinary shares of Baht 1each). This was registered with the 
Ministry of Commerce on May 14, 2012. 

 

21.9.2  Approved the reduction of the authorized share capital and paid - up share 
capital of the Company by reducing the number of shares, by a ratio of 2.52 
existing shares to 1 new share from Baht 4,292,989,789 (4,292,989,789 
ordinary shares at Baht 1 each) to Baht 1,703,567,377 (1,703,567,377 ordinary 
shares at Baht 1each). This was registered with the Ministry of Commerce on 
August 6, 2012. 
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21.9.3 Approved the elimination of the Company’s discount on issue of share of Baht 
2,419,250,855.15 and deficit of Baht 170,171,556.85 as of December 31, 2011 
by transferring surplus from reduction in number of shares of Baht 
2,589,422,412. This had been processed in August 2012. 

 

21.9.4 Approved the increase of Company’s registered capital by means of General 
Mandate from Baht 1,703,567,377 (1,703,567,377 ordinary shares of Baht 1 
each) to Baht 2,384,000,000 (2,384,000,000 ordinary shares of Baht 1 each). 
The allocation increasing share capital to the existing shareholders shall not 
excess 510,432,623 shares and on the private placement not excess 170,000,000 
shares. The Company’s board or its designated person is authorized to consider 
the following: (i) conducting the offering of new ordinary shares in one or 
several times and (ii) allotting the new ordinary shares to any group first or all 
groups together in one time; however the share offering must be completed 
prior to the date of the next annual general meeting of shareholders or the date 
that the Company’s next annual general meeting of shareholders must be held 
according to law (whichever comes earlier). In addition, the Company’s board 
or its designed person has the discretion to determine all other details of the 
Company’s share allotment. 

  The Company had registered the increase of registered capital with the Ministry 
of Commerce on August 7, 2012. 

 

21.9.5 Approved the change of the Company’s name from Angpao Assets Public Co., Ltd to 
Nusasiri Public Co., Ltd. This was registered with the Ministry of Commerce on May 14, 2012. 
 

21.10 As described note 21.9.4 to the financial statements, at the board of directors meeting 
No.7/2555 on August 14, 2012 and at the board of management meeting No.11/2555 
and No.12/2555 on September 21, 2012 and October 8, 2012 respectively. The directors 
have approved to allocate the increase of Company’s share capital to the private 
placement 170,000,000 shares at Baht 1.00 per share. 
 

21.11 On September 28, 2012, the Company has registered the increase and paid up share 
capital by the allocation of the increased ordinary shares to offer to the private 
placement 100,000,000 shares at Baht 1.00 per share as approved as described in note 
21.10 to the financial statements. 
 

21.12  On October 12, 2012, the Company has registered the increase and paid up share capital 
by the allocation of the increased ordinary shares to offer to the private placement 
70,000,000 shares at Baht 1.00 per share as approved and described in note 21.10 to the 
financial statements. 

21.13 At the extraordinary meeting of the shareholders No. 1/2555 on November 23, 2012, the 
shareholders have approved as follows: 

 

21.13.1Approved the cancellation of the remaining of allotment of the increase of 
Company’s ordinary shares under General Mandate. 

 

21.13.2 Approved the decrease of the Company’s registered share capital which has not 
been allocated of 510,432,623 shares of Baht 1 each from registered share 
capital 2,384,000,000 shares to l,873,567,377 shares. This was registered with 
the Ministry of Commerce on November 27, 2012. 

 

21.13.3 Approved the increase of Company’s registered capital from of Baht 
600,000,000 (600,000,000 ordinary shares of Baht 1 each) from registered share 
capital   Baht 1,873,567,377 (1,873,567,377 ordinary shares of Baht 1 each) to 
Baht 2,473,567,377 (2,473,567,377 ordinary shares of Baht 1 each). By 
allocating of 200,000,000 shares offer to the existing shareholders in proportion 
of their shareholding, and 400,000,000 shares offer to the private placement. 
The Company’s board or its designated person is authorized to consider the 
following: (i) conducting the offering of new ordinary shares in one or several 
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times and (ii) allotting the new ordinary shares to any group first or all groups 
together in one time. 

The Company had registered the increase of registered capital with the 
Ministry of Commerce on November 28, 2012. 

 

21.14 As described note 21.13.3 to the financial statements, at the board of directors meeting 
No.10/2555 on November 28, 2012. The directors have approved to allocate the 
increase of Company’s share capital (1st time)  to the private placement 200,000,000 
shares at Baht 1.00 per share .Then on December 7, 2012, the Company has registered 
the increase and paid up share capital by the allocation of the increased ordinary shares 
to offer to the private placement for the said shares. 

 

21.15 As described note 21.13.3 to the financial statements, at the board of directors meeting 
No.10/2555 on November 28, 2012and at the board of management meeting 
No.14/2555 on December 18, 2012 . The directors have approved to allocate the 
increase of Company’s paid up share capital (2nd time) to the private placement 
200,000,000 shares at Baht 1.00 per share. Then on December 25, 2012, the Company 
has registered the increase and paid up share capital by the allocation of the increased 
ordinary shares to offer to the private placement for the said shares. 

 
21.16 As described note 21.13.3 to the financial statements, at the board of directors meeting 

No.2/2556 on February 28, 2013, the directors have approved to allocate the increase of 
Company’s share capital to the existing shareholders in proportion of their shareholding 
200,000,000 shares at Baht 1.00 per share. Then on April 23, 2013, the Company has 
registered the increase and paid up share capital by the allocation of the increased 
ordinary shares to the existing shareholders in proportion of their shareholding for the 
said shares. 

 
 

21.17 At the Shareholders’ meeting No.1/2556 held on April 29, 2013, the shareholders have 
approved the increase of Company’s registered capital Baht 894,713,475 (894,713,475 
ordinary shares of Baht 1 each) from registered share capital Baht 2,473,567,377 
(2,473,567,377 ordinary shares of Baht 1 each) to Baht 3,368,280,852 (3,368,280,852 
ordinary shares of Baht 1 each), by allocating of 400,000,000 shares offer to the private 
placement and the issuance of warrant to purchase common shares of the Company 
No.1 (Nusa-W1) “Warrant” of 494,713,475 shares.  The Company had registered the 
increase of registered capital with the Ministry of Commerce on May 10, 2013. 

 
21.18 At the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held December 9, 2013, the 

shareholders have approved as follows : 
 

21.18.1 Approval the cancellation of allotment of the previous increased ordinary 
shares in a sum of 400,000,000 shares for private placement. 

 

21.18.2 Approval the approval of capital reduction from the previous registered 
amount of Baht 3,368,280,852 to the registered capital of Baht 2,968,280,852 
by deleting of registered ordinary shares which are reserved for capital 
increase for private placement issuance in a sum of 400,000,000 shares at par 
value of Baht 1.00 per share, totaling Baht 400,000,000. This was registered 
with the Ministry of Commerce on December 11, 2013.  

 

21.18.3 Approval the capital increase in the sum of 1,000,000,000 shares from the 
registered capital after reduction of capital in sum of Baht 2,968,280,852 to 
Baht 3,968,280,852 by increasing of ordinary shares in a sum of 
1,000,000,000 shares at par value of Baht 1.00 per share. This was registered 
with the Ministry of Commerce on December 12, 2013  
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21.18.4 Approval amendment allotment of the newly increased ordinary shares in the 
sum of 400,000,000 shares at par value of Baht 1.00 per share for private 
placement and consider authorize the Board of Directors and/or the authorized 
directors and/or Chief Executive Officer and/or the Board of Directors or the 
authorized directors delegated to consider to have power to offer for sale of 
increased ordinary shares at one time or several times, and to offer for sale to 
any group of persons before others, or to all groups of persons together at the 
same time (provided that once authorization is given, the Company shall later 
notify the detail) by fixing the price for sale to investors having specific 
characteristics at this time, of which the proposed sale price shall not be lower 
than 90 percent of market price of the Company’s shares, and of which the 
market price shall be calculated from the average closing prices weighted 
average prices of the Company’s shares in the past period of not less than 
consecutive 7 days but shall not exceeding consecutive 15 days before the date 
of offering for sales; provided that the offered sale price shall not less than the 
Company’s par value of Baht 1.00 per share and the call for paying up of 
increased shares shall be 1 year after an approval is resolved by the 
shareholders’ meeting.  

 

21.18.5 Approval allotment of 600,000,000 shares at the par value of Baht 1.00 per 
share in order to reserve them for exercise of conversion right of convertible 
debentures. 

 

21.19 On December 27, 2013, the Company has registered the increase and paid-up share 
capital by allocation of the increased ordinary shares to Mr. Sompong 
Rungruengnaowarat amounted to Baht 150 million as described in note 21.18.4 to the 
financial statements. 
 

21.20 On February 7, 2014, the Company has registered the increase and paid-up shared 
capital by allocation of the increase ordinary shares to Ms. Atika Thokaew amounted to 
Baht 200 million as described in note 21.18.4 to the financial statements. 

 
22. WARRANT 

 
The Company : 

 
At the Shareholders’ meeting held on April 29, 2013, the shareholders approved to issue 

and offer the Warrant No. 1 not over 494,713,475 units to the existing shareholders No.1 
(NUSA - W1), free of charge, with the ratio of 5 existing ordinary shares per 1 warrant.  These 
warrants are exercisable at one warrant per one ordinary share at Baht 1.00 per share for a 
period of 3 years from issued date. 

 
On May 31, 2013, the Company issued and offered the above warrants to the existing 

shareholders and determined the last exercisable date which is May 30, 2016. 
 

On June 28, 2013, the warrants 494,701,396 units of the existing shareholders had been 
approved to be listed securities in the Market for Alternative Investment (MAI).  These 
warrants are exercisable on the last working day of May and November of each year.  The first 
exercise date is November 29, 2013 and the last exercise date is May 30, 2016. 

 
23. Convertible Debenture 
 

  At the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2013 held on December 9, 2013, 
the shareholders approved the issuance and offering for sale of convertible debentures 
(convertible to ordinary shares) to a foreign specific investor (Privated Placement) in the 
amount of not exceeding Singapore Dollar 28,000,000 or its equivalent sum of Baht 
700,000,000 and authorizing the Board of Directors and/or authorized directors and/or  Chief 
Executive Director and/or person(s) authorized by the Board of Directors to consider the 
market conditions at the time of the issuance of convertible debentures for the maximum 
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benefits to the shareholders and approved the Board of Directors and/or person(s) authorized 
by the Board of Directors with the authority to proceed with the followings: 

 
(1) To determine and amend the details, method and other conditions in connection with 

the  issuance of convertible debentures as appropriate such as the issue date of 
convertible debentures, the number of convertible debentures to be issued and 
offered on this occasion and on each occasion where the convertibles debentures are 
separately sold for several times, the number of ordinary shares to reserve for the 
exercise of right of convertible debentures, the par value of the convertible 
debentures, the offering price, the interest rate, the calculation and payment of 
interest, the conversion ratio, the exercise period, the final exercise date, the 
conditions of the adjustment of rights etc. 
 

(2) To enter into, and execute in documents and relevant agreements including taking 
other actions which are in connection with such issuance and offering of convertible 
debentures; and 
 

(3) To execute the application, requests for waiver, reports, supporting documents, and 
evidences in connection with the issuance of convertible debentures, sale report, 
information disclosure including liaising with and submission of such application, 
requests for waiver, reports, supporting documents, and evidences to government 
agencies or relevant entities and proceed to listed the Company’s new issuing shares 
in the Stock Exchange of Thailand including having the authority to take any other 
actions which are deemed necessary and appropriate for the aforementioned matters. 
 
Provided that under the value amount and the terms as described above. 
 
On the same day, the Company has signed debentures subscription agreement with 
Advance Opportunities Fund (Subscriber) and Advance Capital Partners Pte Ltd is 
an authorized representative on behalf of the Subscriber. 
 
On December 16, 2013, the above agreement had been ratification by the Board of 
directors No.9/2013 
 

Details of Substantial Terms and Conditions of Convertible Debentures 
Type of Debentures Convertible debentures in registered form or issued to bearer which 

grant the right to convert into ordinary shares of the Company, secured 
or unsecured, without the representative of debenture holders, 
subordinated or unsubordinated, depending on market condition at the 
time of offering of convertible debentures and other related factors. 
The convertible debentures which will be offered by the Company will 
consist of  3 tranches as follows: 

 Convertible Debentures Tranche 1 shall comprise a further 10 equal sub 
- tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or an equivalent 
THB amount each. 

 Convertible Debentures Tranche 2 shall comprise a further 10 equal sub 
- tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or an equivalent 
THB amount each. 

 Convertible Debentures Tranche 3 shall comprise a further 10 equal sub 
- tranches of a principal amount of SGD 1,000,000 or an equivalent 
THB amount each. 

Offering Size Not exceeding SGD 28 million or in the equivalent to THB 700 million 
by issuing and offering for sale of one tranche or several tranches at one 
time or several times. 

Currency Thai Baht currency or its equivalent amount in other currencies. (At the 
exchange rate of Baht 25 to SGD 1). 
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Allocation Method To be entirely offered for sale to one single foreign investor in foreign 
country by offering in one or several tranches at one time or several 
times, which the foreign investor can select to convert at fixed or 
floating conversion price. The Company will offer the entire amount of 
convertible debentures to one specific investor, namely, Advance 
Opportunities Fund in Singapore which is managed by Advance Capital 
Partners Ltd.; provided selection rule that it must be a stable foreign 
fund, the offer of financial cost follows market rate, no collateral is 
required, and no condition to obstruct the management is set. 

Term 3 years from the issue date of the convertible debentures or any team as 
to be determined by the Board of Directors or the Executive Committee 
or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of 
the Executive Committee, depending on market condition at the time 
offering of convertible debentures. 

Interest Rate 2% per annum 
Exercise Period The holders of convertible debentures can exercise its right on any 

business day from and including the issue date of the convertible 
debentures up to the close of business on the business day falling one 
week preceding the maturity date or other period as to be determined by 
the Board of Directors or the Executive Committee or the person 
appointed by the Board of Directors or the Executive Committee, 
subject to the term and conditions of the issuance of convertible 
debentures at each time. 

 
Initial Conversion 
Price : 

The holders of convertible debentures shall be entitled to choose either one of 
the following conversion prices: 

 (1) 130% of the average of trading prices weighted average prices per share for 
the 45 business days preceding the following dates: 

  (a) in respect of the Tranche 1 Convertible Debentures: the date of the 
subscription agreement of the Convertible Debentures: 

  (b) in respect of the Tranche 2 Convertible Debentures: the issue date of 
the Tranche 2 Convertible Debentures. 

  (c) in respect of the Tranche 3 Convertible Debentures: the issue date of 
the Tranche 3 Convertible Debentures. 

   (“Fixed Conversion Price”); or 
 (2) 90% of the average closing prices per share on any 3 consecutive business 

days during 45 business days immediately preceding the relevant 
conversion date of the convertible debentures. 

   (“Floating Conversion Price”), 
  

 

Remark:  The conversion price will not be lower than the share par 
value of the Company according to the agreement between the 
Advance Opportunities Fund and the Company. 

  

 

Provided that, in the event that there is any change in market condition 
or other related factors, the Company may change the above 
conversion price as the Board of Directors or the Executive 
Committee or the person appointed by the Board of Directors or the 
Executive Committee deems appropriate for each issuance of 
convertible debentures at each time according the conditions agreed 
upon by the Company and the Fund. 

Conversion Ratio : Principal amount of the convertible bonds divided by the conversion price. (At 
the exchange rate of Baht 25 to SGD 1). 

  
Number of Ordinary 
Shares Reserved for  
Conversion : 

Not exceeding 600,000,000 shares. 
(Remark: In the event of insufficient shares for conversion of convertible 
debentures, both parties agree to cease issuance of convertible debenture for the 
portion which has not been drawn down.) 
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Redemption and 
purchase : 

The Debentures which are not redeemed or purchased, converted or cancelled 
by the Company will be redeemed by the Company at 100% of their principal 
amount on the date falling three years from the Closing Date of the first sub-
tranche of Tranche 1 Debentures. 

    
 

On December 27, 2013, The Securities and Exchange Commission has approved the 
Company to offer the convertible debenture and new issuing share reserving for exercise of 
convertible debenture to the investor in the foreign country. 

On January 3, 2014, the Company has issued and offered new issuing convertible 
debentures to investor in foreign country, i.e. Advance Opportunities Fund of the first time. 
The issuance and offering is made in SGD currency in the number of 20 debenture certificates 
totaling SGD 1,000,000 equivalent to Baht 25 million. The Company has received payment of 
convertible debenture on January 9, 2014. 

Later, on January 31, 2014, the Company has already redeemed the above debenture and 
repayment of the principal amount of Baht 25 million with interest rate 2.00% per annum. 

 
24. LEGAL RESERVE 

 

Under the Public Limited Companies Act., the Company is required to set aside to a legal 
reserve at least 5% of its net profit after deducting accumulated loss carry forward (if any), until the 
reserve reaches 10% of its registered share capital. The legal reserve is not available for 
dividend payment. 

 
25. PROVIDENT FUND 
 

The Company and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. The fund is monthly contributed to by 
employees, at the rate of 3.00 - 7.00 percent of their basic salaries, and by the Company and its 
subsidiaries at the same rate, and will be paid to employees upon termination in accordance 
with the rules of the fund.  The fund is managed by Krung Thai Asset Management Public 
Company Limited. 

 

The Company contributed to the fund for years ended December 31, 2013 and 2012 as follows:   

BAHT 
Consolidated financial statements Separate financial statements 

2013 2012 2013 2012 
 

Provident fund contribution 
 

235,429.16 
 

33,662.00 
 

235,429.16 
 

33,662.00 

 
26. EXPENSES BY NATURE 

 

Significant expenses classified by nature for the year ended December 31, 2013 and 
2012 are as follows: 

 

 BAHT 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2013 2012 2013 2012 

       

Changes in real estate development 
     cost of sale (1,316,504,778.69)

 
(1,533,368,203.02) (1,138,551,656.63) 

 
(1,533,368,203.02)

Real estate development cost  
     during year 1,503,480,646.87 

 
1,808,822,489.71 1,322,702,124.32

  
1,808,822,489.71

Professional fee 16,672,789.24 6,584,933.60 16,058,589.24 6,584,933.60
Employee benefit expenses 43,430,724.63 31,533,058.50 39,456,770.63 31,533,058.50
Depreciation and amortization 14,022,343.85 13,134,341.30 13,216,518.33 13,134,341.30
Sale promotion 12,808,700.31 11,852,862.37 12,064,754.89 11,852,862.37
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27. LONG - TERM LEASES AGREEMENTS 
 

The Company had entered into office and service long-term lease agreement with the other company 
commencing from July 1, 2013 to June 30, 2016, The Company is committed to pay fees at the rate 
specified in the agreement. 

 

Rental expenses for the year ended December 31, 2013 amounted to  Baht 2.72 million respectively 
are included in determining earnings. 

 

Future minimum payments under the above operating lease are as follows: 
 MILLION 

BAHT 
Not later than one year 6.50 
Later than one year and not later than five years 10.91 

 
 
28. TAX EXPENSE (TAX INCOME)  
 

Income tax expenses (tax income) for year ended December 31, 2013 and 2012 are made up as 
follows: 

 

 BAHT 
 Consolidated  Separate 

 financial statements financial statements 

 2013 2012 2013  2012 

   (As restated)    (As restated) 
Current income tax:        
Corporate income tax charge for the 

year 2,007,840.01

 

23,859,515.83 -  

 

23,848,687.73 

Deferred tax:      

Relating to origination and reversal 

of temporary differences   (145,792.94)

 

47,842.08 (28,945.93)  

 

47,842.08 

Tax expense (Tax Income) reported 

in the statements of income 1,862,047.07

 

23,907,357.91 (28,945.93)  

 

23,896,529.81 

 
The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the 

year ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 
 

 
BAHT 

Consolidated  Separate 

 financial statements financial statements 

 2013 2012 2013  2012 

Deferred tax relating to gain (loss) 

on revaluation of 

available-for-sale 

investments 
 

 

 

78,000.00 

 

 

91,500.00 

 

 

78,000.00 

  

 

91,500.00 
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The components of deferred tax assets and liabilities, eliminated are shown net in the statement of 
financial position are as follows: 

 

 

 
In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30% to 23 

% in 2012, and then to 20% from 2013 onward. In addition, in order to comply with the resolution of the 
cabinet, in December 2011, the decrease in tax rates for 2012-2014 was enacted through a royal decree. The 
company reflected the changes in tax rate  
in its deferred tax calculation, as presented above. 
 
 
29.  EARNINGS  (LOSS) PER SHARE COMPUTATION 
 

Earnings (loss) per share computation in the consolidated and separate financial statements for the 
year ended December 31, 2013 and 2012, consisted of: 

 
 

 
BAHT 

Consolidated financial statements 

 
As of  

December 31, 2013  As of  
December 31,  2012  As of 

January 1, 2012

   (As restated)   
Deferred tax assets      
Allowance for doubtful accounts 64,984.92  70,944.78  - 
Estimates sale promotion 467,943.19  412,943.20  - 
Employee benefit obligation 164,159.00  67,406.20  - 
Deferred Tax liabilities      
Gain on revaluation of   

available-for-sale  investments  78,000.00  91,500.00 
 - 

Deferred tax assets - net 619,087.11 459,794.18  - 

 
BAHT 

Separate financial statements 

 

As of  
December 31, 

2013 
 As of  
December 31,2012  As of 

January 1, 2012

   (As restated)  (As restated) 
Deferred tax assets      
Allowance for doubtful accounts 64,984.92 70,944.78 154,948.81
Estimates sale promotion 367,643.19 412,943.20 392,634.25
Employee benefit obligation 147,312.00 67,406.20 51,553.20
Deferred Tax liabilities      
Gain on revaluation of   

available-for-sale  investments  78,000.00 91,500.00 88,500.00

Deferred tax assets - net 502,240.11 459,794.18 510,636.26
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30. TRANSACTIONS  WITH  RELATED PERSON AND PARTIES 

 

30.1  The transactions with related parties as of  December 31, 2013 and 2012 are as follows: 
 

 Million Baht 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate  

financial statements 
 2013 2012  2013 2012 

The balance as the date of the statements of financial position     
Subsidiaries  

Nusa Water Land Company Limited  

- Investments in subsidiary  - - 99.99 99.99 
- Short-term borrowings  - - 92.21 100.07 

Nusa My Ozone Company Limited      
- Investments in subsidiary  - - 300.00 - 
- Short-term borrowings  - - 134.44 - 

Associate  

Sarasiri Inter Company Limited    
- Investments in associate 157.63 157.18 156.80 156.80 

Related  parties   

Trade receivables  

- Jean Life Company Limited  - 0.08 - 0.08 
- Chirofit Bangkok Company Limited  - 0.24 - 0.24 
- G.K. Build and design Company Limited  1.00 1.00 1.00 1.00 
- Nusa Playa Hotel & Spa Company Limited  0.18 - 0.18 - 

Other receivables     
- Advance due to     

- G.K. Build and design Company Limited  - 0.11 - 0.11 
- Phusiri Property Company Limited  - 0.02 - 0.02 
- Nusasiri Grand Public Company Limited  0.07 - 0.07 - 

- Advance payment to contractors      
- ISCG Company Limited  0.64 - 0.64 - 

Other non - current asset      
- Deposit      

- Panacee Madecal Center Company Limited  0.26 0.26 0.26 0.26 
(Formerly Villa Madica (Thailand) Company Limited)
  

    

    Basic earnings (loss) per share  Diluted earnings (loss) per share 

    
Consolidated 

financial statements 
Separate 

financial statements  
Consolidated 

financial statements  
Separate 

financial statements 
    2013 2012 2013 2012 2013  2012  2013 2012 

Profit (loss)  attributable to equity holders of 
the parent   
(million Baht)  (49.85 76.99 (54.62) 76.57 (49.85)  76.99  (54.62) 76.57 
Adjustment of  profit  (loss)  - - - - -  -  - - 
Profit (loss) for the calculation of earnings 
(loss) per share (million Baht)  (49.85) 76.99 (54.62) 76.57 (49.85)  76.99  (54.62) 76.57 

The weighted average number of ordinary 
shares outstanding (million shares)  2,393.98 1,762.66 2,393.98 1,762.66 2,393.98 1,762.66  2,393.98 1,762.66
The incremental ordinary shares from the 
warrants assumed            

to be issued without any pay-off  (million 
shares)  - - - - 282.92  -  282.92 - 
The weighted average number of ordinary 
shares for          

the calculation of earnings (loss) per share 
(million shares) 2,393.98 1,762.66 2,393.98 1,762.66 2,676.90  1,762.66  2,676.90 1,762.66

Earnings (loss)  per share (Baht / share) (0.0208) 0.0437 (0.0228) 0.0435 (0.0186)  0.0437  (0.0204) 0.0435 
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Trade payables     
- G.K. Build and design Company Limited  2.62 4.05 2.62 4.05 
- L2N Construction management Company Limited  2.45 0.63 2.45 0.63 
- O.L. Group 2013 Company Limited  0.02 0.02 0.02 0.02 

(Formerly Ole Engineering Company Limited)      
- Verawan Asset Company Limited  120.00 130.00 120.00 130.00 

Other payables      
- Advance due from      

- K M P Property Company Limited  0.10 0.10 0.10 0.10 
- Advance received from customer      

- Westifield Company Limited  - 2.00  - 2.00 
- P.A. Management and Consultant Company Limited  - 0.25  - 0.25 

(Formerly C.M. Poster Company Limited)      
- L2N Construction management Company Limited  0.12 - 0.12 - 

      
 Consolidated financial 

statements  
Separate  

financial statements 
  2013 2012 2013 2012  

The balance as the date of the statements of financial position      
Related parties      

Other payables      
- Accrued expenses      

- Panacee Medical Center Company Limited  2.33 0.78 2.33 0.78 
(Formerly Villa Madica (Thailand) Company Limited)      

- V.M. Health Products Company Limited  - 0.07 - 0.07 
- Nusasiri Grand Public Company Limited  0.21 0.21 0.21 0.21 
- K M P Property Company Limited  0.92 0.38 0.92 0.38 
- Nusa Playa Hotel & Spa Company Limited  0.12 - 0.12 - 

Short term borrowings      
- Nusasiri Grand Public Company Limited  97.87 144.31 97.87 144.31 

Other current liabilities      
- Construction retention       

- G.K. Build and design Company Limited  6.56 6.70 6.56 6.70 
- Sgala Import Company Limited  0.01 0.01 0.01 0.01 
- L2N Construction Management Company Limited  0.05 0.05 0.05 0.05 
- ISCG Company Limited  0.03 - 0.03 - 

Related persons      
Other receivables - advance due to      

- Mr. Paripol  Dhanasuckan  - 0.16 - 0.16 
- Ms. Atika Thokaew  0.01 - - - 

Other current asset      
- Deposit for purchasing land      

- Ms. Atika  Thokaew  82.30 - - - 
Trade payables      

- Mr. Jeerawat  Puttitrisin    0.72 0.24 0.72 0.24 
- Ms. Issaree Jirawatwithtaya  1.08 0.36 1.08 0.36 
- Ms. Atika Thokaew  8.26 - - - 

Other payables      
- Advance due from      

- Mr. Somjitr  Chaichana  0.14 0.06 0.14 0.06 
- Mr. Paripol  Dhanasuckan  0.08 0.02 0.08 0.02 
- Mrs. Siriya  Thepcharoen  0.01 0.05 0.01 0.05 
- Mr. Preecha Phukham  0.01 - 0.01 - 
- Mr. Visanu Thepcharoen  0.03 - 0.03 - 

- Advance received from customer  54.30 26.03 26.45 26.03 
Short term borrowings      

- Mrs. Siriya  Thepcharoen  38.43 - 27.62 - 
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Transactions with related parties for the year ended December 31, 2013 and 2012 are as follows :  

 MILLION BAHT   

 
Consolidated financial 

statements  
Separate  

financial statements 
 

 

 2013 2012  2013 
  

2012 
 

Transfer pricing policy 
The transactions during the year           
Related parties         
Revenues from the sale of land         

- Panacee Madecal Center Company Limited  19.12  206.11 19.12  206.11  not different from the 
(Formerly Villa Madica (Thailand) 

Company Limited)  
      unrelated party 

Revenue from rental income and services of         
condominium units         
- Jean Life Company Limited 

 
 0.97 0.97 0.97  0.97  not different from the  

unrelated party 
- Chirofit Bangkok Company Limited  0.40 0.94 0.40 0.94  not different from the  

unrelated party 
- The Kaya Company Limited  0.55 - 0.55  -  not different from the  

unrelated party 
- Nusa Playa Hotel & Spa Company Limited  0.23 - 0.23  -  not different from the  

unrelated party 
- Panacee Madecal Center Company Limited 

(Formerly Villa Madica (Thailand) 
Company Limited) 

 0.60 - 0.60  -  not different from the  
unrelated party 

Other income          
-Nusa Playa Hotel&Spa Company Limited  - 0.02 -  0.02  at the price agreed upon 
        by party 

Purchase Land         
- K N Phamacy Company Limited  - 280.00 -  280.00  at the price agreed upon 
(Formerly K N Realestate Company Limited)    

 

   by party base on the  
assessment by an independen
appraiser 

-Verawan Asset Company Limited  - 240.00 -  240.00  at the price agreed upon 
    

 

   by party base on the  
assessment by an independen
appraiser 

Construction cost         
- G.K. Build and design Company Limited  0.91 7.30 0.91  7.30  at the rate specified in the

agreements 
- O.L. Group 2013 Company Limited  0.51 0.02 0.51  0.02  at the price agreed upon 

(Formerly Ole Engineering Company 
Limited) 

   
 

   by party 

Other Expense         
- Panacee Medical Center Company Limited  3.10 3.17 3.10  3.17  at the rate specified in the

(Formerly Villa Madica (Thailand) 
Company Limited) 

   
 

   agreements 

- Jean Life Company Limited 
 

 - 0.01 -  0.01  not different from the  
unrelated party 

- Nusa Playa Hotal & Spa Company Limited 
 

 0.13 0.12 0.13  0.12  not different from the  
unrelated party 

- DNA Clinic Vecharum Company Limited 
 

 0.03 0.16 0.03  0.16  not different from the  
unrelated party 

- Sgala Import Company Limited  -  0.04 -  0.04  at the price agreed upon 
        by party 
- Rich Asset Management Company Limited  -  0.11 -  0.11  at the price agreed upon 
         by party 
- L2N Construction Management   5.70  9.13 5.70  9.13  not different from the 
       Company Limited        unrelated party 
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 MILLION BAHT  

 
Consolidated financial 

statements 
Separate  

financial statements 
 

 
 2013 2012  2013  2012  Transfer pricing policy 

The transactions during the year           
Related parties         
Other Expense        

- ISCG Company Limited  0.01 - 0.01 -  at the price agreed upon 
       by party 

Interest capitalized to cost of inventories        
- Phusiri Property Company Limited  - 1.84 - 1.84  Interest rate 

MLR+1.00% p.a. 
- Nusasiri Grand Public Company Limited  6.38 8.43 6.38 8.43  Interest rate 

MLR+1.00% p.a. 
Interest  expenses        

- Nusasiri Grand Public Company Limited  3.45 1.00 3.45 1.00  Interest rate 
MLR+1.00% p.a. 

- Nusa Water Land Company Limited  - - 2.82 0.38  Interest rate 3.00% p.a. 
- Nusa My Ozone Company Limited  - - 3.83 -  Interest rate 

MLR+1.00% p.a. 
Related persons        
Revenues from the sale land including houses        

- Mr. Paripol Dhanasuckan  8.00 20.50 8.00 20.50  not different from the 
unrelated party 

Other income - Revenue from the forefeiture        
of reserved payments        
- Mr. Napat kmnakkamanee  - 1.80 - 1.80  not different from the 

unrelated party 
Purchase land        

- Ms. Atika Thokaew  285.96 - 1.20 -  at the price agreed upon 
by party base on the  
assessment by an independen
appraiser 

Other Expenses        
- Mr. Jeerawat Puttitrisin  0.48 - 0.48 -  at the rate specified in the

agreement 
- Ms. Issaree Jirawatwithtaya  0.72 - 0.72 -  at the rate specified in the

agreement 
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30.2  Directors and management’s benefits expenses 
 

Directors and management benefit expenses represent the benefits paid to the directors 
and the Company’s management such as salaries and related benefit including the benefit paid by other 
means. The directors and the Company’s management are the persons who are defined under the 
Securities and Exchange. 

 

Directors and management’s benefits expenses for the year ended December 31, 2013 
and 2012, are as follows: 

 

  BAHT 
  Consolidated 

 financial statements 
Separate  

financial statements 
  2013 2012 2013 2012 

Short - term benefits  19,910,291.60 20,545,364.71 19,910,291.60 20,545,364.71
 
 

30.3  Transfer the project to subsidiary 
 

On August 19, 2013, the Company has signed the memorandum of transfer of rights and 
obligations as described in note 32.4 to the financial statements and has signed the asset transfer and 
settlement agreement with Nusa My Ozone Company Limited (the subsidiary). The both parties 
agreed that any assets and liabilities arising from the operation and/or the Company invested in “My 
Ozone Project” from the first date to September 30, 2013, the Company agrees to transfer its rights, 
obligations and/or ownership to the subsidiary, and the subsidiary is responsible for payment the 
price and/or the price shall be paid by the Company will be transferred to the payment of the shares 
in the subsidiary will be paid instead. If there is the remaining amount, the subsidiary will be 
refunded to the Company without interest. The subsidiary is also responsible pay for all costs of any 
expenses which the Company invested to develop and/or in connection with the land in “My Ozone 
Project” (In addition, the pricing shall be based on the Company actual paid). 

 

The carrying amount of assets liabilities and expenses from the operation of “My Ozone 
Project” which the Company actual paid till September 30, 2013 are as follows: 

 BAHT 
  

Assets  
Other receivables 1,074,482.46 
Inventory 50,529,398.13 
Other   current assets  

        - Deposit for purchasing land 229,799,264.00 
        - Others  1,325,238.00 

Property, plant and equipment - net 47,419,127.04 
        Total Assets 330,147,509.63 
  
  

 
 BAHT 
Liabilities  
Trade payables  

        - Related parties 2,638,887.73 
        - Other parties 82,798,263.01 

Other   payables  
Short - term borrowings from person and related parties 6,835,543.33 
Other   current liabilities  

        - Construction  retention 3,103,118.54 
Finance lease obligations 4,905,343.02 
Employee benefit obligation  67,090.00 
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        Total  liabilities 100,348,245.63 

Expenses from January1, 2013 to September 30, 2013 3,924,956.63 
  
        Total value of “My Ozone Project” which the 
Company  
             actual paid and transferred to the subsidiary 225,874,307.37 

 
31. SEGMENT INFORMATION 
 

The Company and its subsidiaries businesses are the property development, and are 
carried on in the majority geographic area in Thailand. As a result, all of the revenues, 
operating profits (loss) and assets reflected in these financial statements, pertain to the 
aforementioned industry segment and geographic area.  

 

 Information about major customers  
 

For the year ended December 31, 2013 and 2012, the Company had revenues from the 
sale of land and land including houses to two customers and represent amounted to Baht 66 
million and Baht 174.51 million respectively of total revenues for the said periods. 

 
32. THE ASSETS ACQUISITION CONTRACTS 
 

32.1 On December 28, 2011, the Company has signed land and construction acquisition 
contract with a related party for 686 title deeds of land totaling Baht 240 million. The payment 
shall be made to the seller under the terms stated in the contract that amounted to Baht 110 
million in date to transfer the ownership and remain amounted to Baht 130 million shall paid 
within 15 months from date to transfer the ownership. The seller has to transfer the ownership 
of such land and construction within 120 days after the date of the contract. This land and 
construction acquisition transaction had been approved by the extraordinary shareholders 
meeting dated December 15, 2011. In the year 2012, the both parties have agreed to postpone 
the date of transferred ownership two times. Later, on August 28, 2012, both parties have 
agreed to postpone the date of transferred ownership to within November 30, 2012, or until the 
buyer shall get the approval of credit facility from financial institution.  

 

On November 1, 2012, the Company has received the transferred ownership by 
settled the  amounted to Baht 110 million of loan from  a local bank , and the remaining of 
Baht 130 million shall be paid to the seller within 15 months under the terms stated in the 
contract. 

 

Later, on February 1, 2014, both parties entered into the additional amendment of 
contract by agreed to extend period for payment of the purchase price of the property within July 
31, 2014. 

 

32.2 On November 26, 2012, the Company has signed the land acquisition contract with 
another person for 2 title deeds of land totaling Baht 116.27 million which the Company shall 
paid to the seller on the date of transferred ownership of such lands (within May 20, 2013). 

 

On April 11, 2013, both parties entered into the additional amendment stated that 
the Company shall pay additional deposit in amounted to Baht 30 million to a seller and agreed 
to postpone the date of transferred ownership within August 18, 2013 or until the buyer shall 
get the approval of credit facility from financial institution. 

 

Subsequently, on May 20, 2013, the Company had to cadastral survey resulted in 
land decrease 4-3-8 rai (from 38-3-3 rai to 33-3-95 rai) and acquisition contract decrease Baht 
14.31 million (from Baht 116.27 million to Baht 101.96 million). 

 

As of December 31, 2013, the development cost, utility facilities and other 
necessary expenses related to the above acquired assets amounted to Baht 3.90 million which 
the Company had paid for development are included in real estate development cost. 
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32.3 On November 26, 2012, the subsidiary Company has signed the land acquisition 
contract with another person for 5 title deeds of land totaling Baht 371.36 million which the 
Company shall paid to the seller on the date of transferred ownership of such lands (within 
May 20, 2013). 

 

On April 11, 2013, both parties entered into the first amendment agreed to postpone 
the date of transferred ownership to within August 18, 2013 or until the buyer shall get the 
approval credit facility from financial institution. 

 

Subsequently, on May 20, 2013, the Company had to cadastral survey resulted in 
land increase 1-2-74 rai (from 123-3-15 rai to 125-1-89 rai) and acquisition contract increase 
Baht 5.06 million (from Baht 371.36 million to Baht 376.42 million). 

 

32.4 On December 4, 2012, the Company has signed land acquisition contract with 
another person for 78 title deeds of land totaling Baht 570 million. The payment shall be made 
to the seller under the terms stated in the contract that amounted to Baht 30 million on the 
signed contract and the remaining amounted to Baht 540 million on the date of transfer 
ownership (within December 28, 2012). 

 

On December 20, 2012, both parties entered into the additional amendment (1st 
time) stated that the Company shall pay additional deposit in amounted to Baht 200 million to a 
seller and agreed to postpone the date of transferred ownership within February 28, 2013 

 
On February 28, 2013, both parties entered into the additional amendment (2nd time) 

by agreed to postpone the date of transferred ownership within May 31, 2013, or until the buyer 
shall get the approval credit facility from financial institution as follow: 

- The seller will not be charged the cost of an extended period of time during the 
first 30 days   (March 1 - 31, 2013) 

- The buyer will pay the purchase price of the land for an extended period of time 
during the 60 days afterward (April 1, 2013 - May 31, 2013) to seller amounted to Baht 
111,780 per day until the transfer ownership but no later than May 31, 2013 by the purchase 
price of the land will added to the total purchase price (in the amount not exceeding Baht 
576,706,800) 

On May 31, 2013, both parties entered into the additional amendment (3rd time) by 
agreed to postpone the date of transferred ownership to within July 31, 2013, or until the buyer 
shall get the approval of credit facility from financial institution as follow: 

- The buyer will pay the purchase price of the land for an extended period of 
time since June 1, 2013, to seller amounted to Baht 111,780 per day until the 
transferring the ownership but no later than July 31, 2013 by the purchase price of the 
land will added to the total purchase price (in the amount not exceeding Baht 583,525,380) 

 

On June 28, 2013, the Company has received transferred the ownership 2-1-56 rai 
in amounted to Baht 1.2 million paid by deduction from above the deposit which the company 
has transferred successfully as described the additional amendment (4th time). 

 

On July 15, 2013, both parties entered into the additional amendment (5th time) 
stated the Company had to cadastral survey resulted in land increase 22-1-67 rai (from 1,134-2-
16 rai to 1,156-3-83 rai) and acquisition contract increase Baht 11.26 million (from Baht 583.53 
million to Baht 594.79 million). At the same time, the Company expected that cannot 
transferred ownership within July 31, 2013, then both parties agreed to postpone the date of 
transferred ownership until the buyer shall get the approved of credit facility from financial 
institution which the buyer will pay the purchase price of the land for an extended period of 
time since August 1, 2013, to the seller as to the original condition (paid the additional 
amounted to Baht 111,780 per day until the transfer ownership). 

 

On August 19, 2013, the Company “Assignor” has signed the memorandum of 
transfer of rights and obligations with Nusa My Ozone Co., Ltd. (the subsidiary) “Assignee” 
and Khun Atika Thokaew “the seller/the consent”. Assignor agreed to transfer the rights and 
duties with the seller/the consent under the land acquisition contract dated December 4, 2012 
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and the additional amendments 1st  time - 5th time as described above including the deposit for 
purchasing land amounted to Baht 230 million to the assignee. 

 

Subsequently, on September 3, 2013, Nusa My Ozone Co.,Ltd. (the subsidiary) has 
signed the additional amendment no. 6 with the seller that the subsidiary has received the 
approval of partial credit facility from financial institution, the both parties agreed to pay the 
purchase price of the land (partial) total 14 title deeds (550-1-45 rai). The subsidiary agreed to 
pay the purchase price of the land to seller amounted to Baht 276,502,120 by deduction the 
deposit amounted to Baht 146,502,120 and to pay additional amounted to Baht 130,000,000 on 
the date of transfer ownership (September 3, 2013). The remaining deposit amounted to Baht 
82,297,144, the both parties agreed to deduct with the purchase price of land (604-0-82 rai) on 
the next date of transfer ownership. For the additional purchase price (Baht 111,780 per day), 
the seller agreed for this charge until the date of this amendment. 

 
As of December 31, 2013, the subsidiary has commitments to pay the remaining balance 

of said purchase land (net of deposit) amounted to Baht 230,323,357 and has account payable 
for purchase asset (the subsidiary has received transferred ownership thus not yet fully paid 
under the contract) amounted to Baht 8,258,959. 

 

As of December 31, 2013, the development cost, utility facilities and other necessary 
expenses related to the above acquired assets amounted to Baht 169.26 million which the 
subsidiary had paid for development is included in real estate development cost. 

 
33. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
 

As of December 31, 2013 and 2012, The Company and its subsidiary have commitments 
and contingent liabilities are as follows: 

33.1 The Company and its subsidiary have commitments under the construction 
contracts, to pay the fees amounted to Baht 1,385.70 million and Baht 1,538.90 million 
respectively, which the Company agrees to pay the fees at the rate and conditions as stipulated 
in the agreements.(the Company only : Baht 1,232.26 million and Baht 1,538.90 million 
respectively) 

33.2 The Company has contingent liabilities to banks for letters of guarantee amounted 
to Baht 185.72 million and Baht 102.04 million respectively. 

33.3 As of December 31, 2013, the Company has commitment under the various 
financial advisory agreements, it must pay fees at the rate and condition stipulated in the 
agreements. 

33.4  As of December 31, 2013, the Company has commitments under the service 
contract and others amounted to Baht 32.98 million. 

 
34. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 
Foreign currency risk 

 

The Company and its subsidiaries have no significant concentrations of foreign currency 
risk since major financial instruments of the Company and its subsidiaries are in Baht currency. 

 

Credit risk 
 

Credit risk is the risk that a counter party is unable or unwilling to meet a commitment 
that it entered into with the Company and its subsidiaries. The risk is controlled by the 
application of credit approvals and monitoring procedures.   

 

The carrying amount of accounts receivable recorded in the statement of financial 
position, net of allowance for doubtful accounts, if any, represents the maximum exposure to 
credit risk. 
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Interest rate risk 
 

The interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect 
the results of the operations and cash flow of the Company and its subsidiaries. There are 
exposure to interest rate risk relates primarily to deposits with financial institutions, other - 
long term investment and long - term loans from financial institution. However, these financial 
assets and liabilities bear interest rates at market interest rates which the Company and its 
subsidiaries anticipate non material risk from interest rates. 

 

Fair value  
 

The management believes that the fair value of these financial assets and liabilities dose 
not materially differ from their carrying value. 

 
 
35. OTHER MATTERS 
 

 35.1 The Company had been sued in two criminal cases in giving false evidence and false 
information by the same plaintiff. The Criminal Court dismissed the two cases on October 30, 
2009 and December 28, 2009. However, the plaintiff disagreed with the ruling of the both 
evidence and has appealed the cases on December 14, 2009 and February 24, 2010.  

 Subsequently, on June 4, 2013, the Civil Court appealed false information case by 
affirmed according the Criminal Court and the plaintiff did not appeal.  For the false evidence 
case, the cases is under the jurisdiction of the Civil Court.   
  

 35.2 On July 21, 2011, a condominium unit lessee has filed a legal action against the 
Company (Defendants), a related company and a company with the Civil Court, in respect of 
breach of an agency contract, in the amount of Baht 8.61 million. As of February 21, 2013, 
the Civil Court dismissed the case, and the plaintiff did not appeal. 

 

 35.3 On June 15, 2012, the Company had been sued by a person in civil case regarding 
breach of contract in the amount of Baht 21.12 million. Later, on July 19, 2012, the Company 
has been submitted the statement to the Civil Court. The Court asked both parties for 
mediation on August 16, 2012. But both parties cannot reconcile, then the Court asked for the 
questioning of the witness on November 22, 2012. 
  On January 22, 2013, the Civil Court had verdict the Company to lose the case and 
ruled that the Company should pay for the total amount of Baht 6.12 million with interest rate 
7.5% p.a. However, the Company disagreed with the order which the Company is preparing 
document for appeal. Currently, it is under consideration process by the Court. 
  The management of the Company believes that no significant losses will be 
incurred as a result of this care and therefore no provision has been made against the 
contingent liability in the account. 
 

 35.4 On June 21, 2013, a person has filed a legal action against the Company (co-
defendant) and a related company (the first defendant) with the Civil Court, in a cancellation of 
fraudulent case of a plot land transfer in the year 2012 by a claimed victim, whom is unfunded. 
On January 15, 2014, the Court has judged to dismiss the case. Currently, the case is under the 
process of appeal by the plaintiff. 
 

 

36.  RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS  
 

Certain amounts in the financial statement presented herein for comparative purpose have 
been reclassified to conform to the current period’s classification, with no effect on profit (loss) 
or shareholders' equity as previously reported. The significant reclassifications are as follows: 
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37.  APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

These financial statements have been approved on February 27, 2014 by the authorized 
directors of the Company. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Unit: Million Baht)
 Consolidated Separate 
 financial statements financial statements 

 

 
As reclassified

As previously
reported 

 
As reclassified 

 As 
previously 
reported 

Statement of financial position  
     as of December 31, 2012  

     

     Trade receivables - Related parties 1.32 0.32 1.32  0.32 
     Inventories - net 3,792.89 4,022.81 3,792.89  4,022.81 
     Investment properties - net 457.64 229.00 457.64  229.00 
     Property, plan and equipment - net 17.69 16.41 17.69  16.41 
     Trade payable - Related parties 134.70 134.30 134.70  134.30 
     Other payables 194.40 193.80 194.35  193.75 
     Current portion of long - term loans  791.45   491.30  791.45   491.30 
     Long - term borrowings - net  778.74  1,078.89  778.74   1,078.89 
Statement of income 
      for the year end December 31, 
2012 

    

       Cost of rental income and services 
           of  condominium units 

 
14.11

 
9.17 

 
14.11 

  
9.17 

       Administrative expenses 100.51 105.45 100.18  105.12 
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