บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไร
ขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสด
รวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
2011/0072/0058

(นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
4996

-2บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่งิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สินทรัพย
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

15,878,630.00

24,845,704.23

13,895,810.31

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3.2, 5

เงินลงทุนระยะสั้น

30,533,844.75
113,572.47

-

113,572.47

-

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

3.3, 6

996,417.75

1,216,734.00

114,833.00

1,184,634.00

มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ - สุทธิ

3.1, 7

38,689,853.00

6,827,000.00

38,689,853.00

6,827,000.00

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

3.4, 8 304,060,238.68

423,756,501.84

304,060,238.68

423,756,501.84

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน

3.5, 9 1,157,309,857.23 1,101,411,414.27 1,157,334,926.15 1,101,317,798.99

ที่ดินรอการพัฒนา

9, 17 1,408,598,944.54 1,241,669,298.00 1,404,690,071.41 1,237,768,131.11

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ

10

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

10,665,964.26

7,381,407.77

8,280,876.05

4,982,994.12

2,950,968,692.68 2,798,140,985.88 2,938,130,074.99 2,789,732,870.37

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน

11

1,076,064.08

1,182,682.76

861,522.92

969,725.74

-

-

11,864,497.95

11,864,497.95

182,903,664.07

179,939,212.53

182,782,533.52

4,086,310.01

3,175,315.07

4,086,310.01

3,175,315.07

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย

7,160,601.77

8,383,109.07

7,028,276.91

7,028,276.91

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

1,503,326.20

1,287,954.44

1,503,326.20

1,287,954.44

193,942,330.34

196,932,725.41

205,283,146.52

207,108,303.63

เงินลงทุนในบริษัทยอย - วิธีราคาทุน

3.6, 12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

3.7, 13 180,116,028.28

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

3.8, 14

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

3,144,911,023.02 2,995,073,711.29 3,143,413,221.51 2,996,841,174.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-3บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่งิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
ตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เจาหนี้และเงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ
เจาหนี้อื่นคาที่ดิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

หมายเหตุ

2553

2552

15
3.9
3.9
3.9, 3.11, 4

67,911,600.10
52,428,090.65
39,807,576.89
27,026,386.19

68,242,774.49
30,042,863.39
17,466,023.77
13,224,089.25

67,911,600.10
52,165,098.00
39,498,862.16
31,178,128.79

68,242,774.49
30,042,863.39
17,466,023.77
17,220,597.11

3.13, 16

1,271,955.82

833,892.00

1,271,955.82

833,892.00

26,863,742.00
22,213,357.18
1,722,204.77
3.9, 4
215,096.16
3.9 42,990,792.73
7,320,268.42
289,771,070.91

23,351,677.90
22,507,118.00
21,295,068.05
4,107,141.50
15,940,216.25
37,901,423.30
8,891,046.59
263,803,334.49

14,550,000.00
26,863,742.00
21,740,435.39
1,119,829.93
233,433.15
41,407,095.35
7,104,927.24
305,045,107.93

23,351,677.90
15,700,000.00
22,507,118.00
20,578,284.14
4,020,496.20
15,957,305.28
36,068,095.96
7,336,681.75
279,325,809.99

1,382,810.99
1,313,016.77
457,949,785.72 553,134,892.29
167,600,000.00 128,115,000.00
68,361,450.00
68,361,450.00
695,224,252.49 750,994,153.28
959,027,586.98 1,056,039,261.21

1,313,016.77
457,949,785.72
167,600,000.00
68,361,450.00
695,224,252.49
974,550,062.48

17
3.9, 3.11, 4
3.1, 7
3.9

3.13, 16
1,382,810.99
17 553,134,892.29
3.9, 4 128,115,000.00
27.5 68,361,450.00
750,994,153.28
1,040,765,224.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-4บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่งิ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,200,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท

1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,185,985,052 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท

1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00 1,185,985,052.00

สวนเกินมูลคาหุน

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

32,750,000.00

28,300,000.00

31,750,000.00

27,300,000.00

307,880,746.83

244,231,072.31

292,108,908.30

231,476,059.52

กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

19

รวมสวนของผูถือหุน

2,104,145,798.83 2,036,046,124.31 2,087,373,960.30 2,022,291,111.52

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

3,144,911,023.02 2,995,073,711.29 3,143,413,221.51 2,996,841,174.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-5บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
3.1
รายไดจากการกอสราง
3.1
รายไดจากการบริการ
3.1
รายไดเงินปนผล
3.1, 4
รายไดอื่น
3.1, 4, 29
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
3.1, 4
ตนทุนกอสราง
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขาย
3.1
คาใชจายในการบริหาร
3.1, 4
คาตอบแทนผูบริหาร
24
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
4
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
3.17, 25
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

2553

2552

1,241,254,358.80
10,893,873.82
4,796,144.37
13,562,604.92
1,270,506,981.91

822,265,398.28
3,166,532.72
39,680,263.11
865,112,194.11

1,241,254,358.80
13,478,254.97
1,254,732,613.77

822,265,398.28
15,999,040.00
42,356,598.02
880,621,036.30

858,680,212.26
6,487,318.03
3,653,863.14
136,076,287.31
96,027,167.18
29,918,646.67
1,130,843,494.59
139,663,487.32
19,632,794.82
120,030,692.50
28,211,316.94
91,819,375.56

558,433,879.08
2,884,671.03
83,511,534.04
95,300,368.36
26,347,968.21
766,478,420.72
98,633,773.39
29,608,131.82
69,025,641.57
12,936,461.80
56,089,179.77

858,780,840.30
136,076,287.31
94,593,236.94
29,786,346.67
1,119,236,711.22
135,495,902.55
19,713,846.87
115,782,055.68
26,979,505.86
88,802,549.82

558,522,616.23
83,511,534.04
94,530,984.30
26,221,968.21
762,787,102.78
117,833,933.52
29,760,009.05
88,073,924.47
12,671,452.43
75,402,472.04

91,819,375.56
91,819,375.56

56,089,179.77
56,089,179.77

88,802,549.82
88,802,549.82

75,402,472.04
75,402,472.04

0.08
0.08

0.05
0.05

0.07
0.07

0.06
0.06

3.16, 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-6บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
พันบาท
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน

สวนเกินมูลคา

ที่ออกและ

หุนสามัญ

ชําระแลว

สวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

รวม

สวนนอย

รวม

จัดสรรแลว-สํารอง

ที่ยังไมได

ตามกฎหมาย

จัดสรร

24,712,237.47

191,744,317.01

1,979,971,606.48

-

1,979,971,606.48

งบการเงินรวม
ยอดตนป 2552

1,185,985,052.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิงวด 2552
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

577,530,000.00

-

-

-

56,089,179.77

56,089,179.77

-

56,089,179.77

19

-

-

3,787,762.53

(3,787,762.53)

-

-

-

12

-

-

(200,000.00)

200,000.00

-

-

-

20

-

-

-

(960.00)

(960.00)

-

(960.00)

12

-

-

-

(13,701.94)

(13,701.94)

-

(13,701.94)

28,300,000.00

244,231,072.31

2,036,046,124.31

-

2,036,046,124.31

โอนกลับสํารองตามกฎหมาย
ของบริษัทยอย
จายเงินปนผล
จายคืนทุนของบริษัทยอย
แกผูถือหุนสวนนอย
ยอดปลายป 2552

1,185,985,052.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิป 2553

577,530,000.00

-

-

-

91,819,375.56

91,819,375.56

-

91,819,375.56

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

19

-

-

4,450,000.00

(4,450,000.00)

-

-

-

จายเงินปนผล

20

-

-

-

(23,719,701.04)

(23,719,701.04)

-

(23,719,701.04)

ยอดปลายป 2553

1,185,985,052.00

577,530,000.00

32,750,000.00

307,880,746.83

2,104,145,798.83

-

2,104,145,798.83

1,185,985,052.00

577,530,000.00

23,512,237.47

159,861,350.01

1,946,888,639.48

-

1,946,888,639.48

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดตนป 2552
กําไร (ขาดทุน) สุทธิป 2552
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

19

ยอดปลายป 2552

-

-

-

75,402,472.04

75,402,472.04

-

75,402,472.04

-

-

3,787,762.53

(3,787,762.53)

-

-

-

27,300,000.00

231,476,059.52

2,022,291,111.52

-

2,022,291,111.52

1,185,985,052.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิป 2553

577,530,000.00

-

-

-

88,802,549.82

88,802,549.82

-

88,802,549.82

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

19

-

-

4,450,000.00

(4,450,000.00)

-

-

-

จายเงินปนผล

20

-

-

-

(23,719,701.04)

(23,719,701.04)

-

(23,719,701.04)

31,750,000.00

292,108,908.30

2,087,373,960.30

-

2,087,373,960.30

ยอดปลายป 2553

1,185,985,052.00

577,530,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-7บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิ
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย
กําไรจากการยึดเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน
กําไรจากการตัดบัญชีเจาหนี้การคาและ
เงินประกันผลงาน
กําไรจากการตัดบัญชีคาใชจายคางจาย
กําไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจําและเงินค้ําประกัน
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการพัฒนาที่ดิน
ที่ดินรอพัฒนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

2553

2552

91,819,375.56

56,089,179.77

88,802,549.82

75,402,472.04

11,548,163.10
(238,974.00)
(914,995.00)
251,360.55
-

14,972,098.25
(594,161.87)
59,949.63
(30,000,000.00)

11,470,738.74
(238,974.00)
(914,995.00)
-

14,797,827.69
(33,415.21)
7,675.38
(29,412,079.51)

(7,848,712.81)
(941,759.10)
(56,700.43)
17,290,683.82
28,211,316.94

(2,594,301.26)
(347,068.76)
204,179.90
(51,208.53)
29,377,991.17
12,936,461.80

(7,838,184.12)
(811,422.21)
(39,122.49)
17,371,735.87
26,979,505.86

(2,594,301.26)
(347,068.76)
(3,820,667.77)
204,179.90
(15,999,040.00)
(34,927.38)
29,529,868.40
12,671,452.43

139,119,758.63

80,053,120.10

134,781,832.47

80,371,975.95

459,290.25
(31,862,853.00)
119,696,263.16
(33,813,449.48)
(166,929,646.54)
(3,284,556.49)
(215,371.76)

4,976,274.49
1,308,775.00
13,174,815.49 (31,862,853.00)
60,243,901.45 119,696,263.16
96,179,759.57 (33,932,133.68)
(166,921,940.30)
1,443,874.56 (3,297,881.93)
465,507.20
(215,371.76)

(1,184,634.00)
13,174,815.49
60,278,948.20
96,445,055.97
(368,440.60)
465,507.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-8บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้การคา
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได
คาใชจายคางจาย
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการกูยืมกรรมการ
เงินสดจายคืนเงินกูยืมกรรมการ

22,385,227.26
23,436,589.09
13,802,296.94
4,356,624.00
1,360,967.57
11,832,517.58
(1,147,814.12)
99,195,843.09
56,700.43
1,103,471.61
(30,641,933.23)
69,714,081.90

2552

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

69,586.60 22,122,234.61
69,586.60
(7,365,127.33) 23,127,874.36
(7,365,127.33)
562,185.38 13,957,531.68
197,834.20
(3,240,332.30) 4,356,624.00
(3,240,332.30)
12,758,844.10
1,556,920.60 12,204,544.94
(991,903.11) 12,082,147.54
(924,258.20)
3,565,046.96
184,898.35
2,525,052.85
261,895,553.16 96,944,921.10 252,650,528.97
51,208.53
39,122.49
34,927.38
8,419,402.12
8,419,402.12
(8,920,865.27) (29,880,172.13) (8,625,956.35)
261,445,298.54 67,103,871.46 252,478,902.12

(6,953.79)
915,000.00
(6,606,714.85)
(1,275,812.40)
(6,974,481.04)

6,780,522.87
592,847.66
(2,679,075.30)
(300,000.00)
4,394,295.23

(5,369.65)
915,000.00
(6,473,605.29)
(1,275,812.40)
(6,839,787.34)

(22,919.77)
32,100.00
(2,666,395.30)
(300,000.00)
3,901,144.01
15,999,040.00
16,942,968.94

(1,281,141.96)

(403,091.23)

(1,281,141.96)

(403,091.23)

(67,743,782.87)
(331,174.39)
5,200,000.00
(6,350,000.00)
11,200,000.00
(24,470,000.00) (39,485,000.00)

(63,070,125.84)
10,200,000.00
(17,723,805.68)
11,200,000.00
(24,470,000.00)

(331,174.39)
(39,485,000.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-9บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
จายเงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2553
2552
532,674,965.36 255,818,244.00
(460,841,536.69) (378,870,930.85)
(55,100,797.39) (49,270,850.23)
(13,701.94)
(23,719,701.04)
(960.00)
(48,084,386.11) (253,755,073.12)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
532,674,965.36 255,818,244.00
(460,841,536.69) (378,870,930.85)
(55,180,601.48) (49,567,386.67)
(23,719,701.04)
(49,314,190.20) (256,887,096.27)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

14,655,214.75
15,878,630.00
30,533,844.75

12,084,520.65
3,794,109.35
15,878,630.00

10,949,893.92
13,895,810.31
24,845,704.23

12,534,774.79
1,361,035.52
13,895,810.31

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
รวม

21,105,711.00
9,428,133.75
30,533,844.75

8,496,363.00
7,382,267.00
15,878,630.00

21,090,711.00
3,754,993.23
24,845,704.23

8,481,363.00
5,414,447.31
13,895,810.31

2) ในป 2552 บริษัทไดโอนบานตัวอยางและสํานักงานขายจํานวน 0.03 ลานบาท มาเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนาที่ดิน
3) ในป 2553 บริษัทไดซื้อยานพาหนะเปนจํานวน 1.79 ลานบาท โดยการทําสัญญาเชาซื้อเปนจํานวนเงิน 1.42 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน 0.37
ลานบาท บริษัทไดจายชําระเปนเงินสด และในป 2552 บริษัทไดซื้อยานพาหนะเปนจํานวน 2.5 ลานบาท โดยการทําสัญญาเชาซื้อเปนจํานวน
เงิน 1.88 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน 0.62 ลานบาท บริษัทไดจายชําระ เปนเงินสด
ขอมูลอื่น
ในป 2553 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินรอพัฒนา 1 ผืน พื้นที่รวม 11,866 ตารางวา จํานวนเงิน 166.93 ลานบาท ตั้งอยูที่ แขวงทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร (บางพรม) เขตตลิ่งชัน ปจจุบัน ที่ดินดังกลาวยังไมมีการพัฒนาโครงการจัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 10 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ขอมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2537 โดยไดแปรสภาพจาก
บริษัทจํากัด มาเปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2546 และไดแกไขชื่อบริษัทเปน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (N.C. Housing
Public Company Limited)
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
เลขที่ 1/765 หมูที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิ จ พั ฒนาอสั ง หาริมทรัพ ย เ พื่อการค า ไดแ ก จั ดสรรที่ดิ น และปลู ก บาน
สําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานกอสราง การบริการและเชาภายในสโมสรหมูบาน เปนตน
(ค) จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวม 157 คน
และ 150 คน ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทมีจํานวนพนักงาน 130 คนและ 129 คน ตามลําดับ)
(ง) คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน งานระหวางกอสราง
และที่ดินรอการพัฒนา
คาพัฒนาสาธารณูปโภคและคางานกอสรางระหวางป
คาดอกเบี้ยจายคิดเขาตนทุนโครงการระหวางป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

2553
2552
(103,131,826.34) 130,935,672.71
946,214,363.15
22,084,993.48
60,122,620.29
11,548,163.10

402,528,327.46
24,969,878.91
52,690,144.43
14,972,098.25

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
(103,242,804.30) 131,236,015.86
939,938,651.12
22,084,993.48
53,916,895.65
11,470,738.74

402,316,721.46
24,969,878.91
47,661,437.44
14,797,827.69

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการไดทําขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ.
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
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ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป 2552 ฉบับที่ออกใหมและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เปนจํานวนรวม 32 ฉบับ มีดังตอไปนี้
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 12 ฉบับที่ 20 และฉบับที่ 21ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
(ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของ
พนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย ฝายบริหารของบริษัทอยู
ระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานฉบับดังกลาว
2.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน
2.3.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
และ
บริษัทยอยที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้
อัตรารอยละของการถือหุนทั้งทางตรง
และทางออม
2553
2552
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
100.00
100.00
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
100.00
100.00

ลักษณะธุรกิจ
รับเหมากอสรางและบริหารโครงการ
บริหารงานหมูบาน

2.3.2 สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนจํานวนประมาณรอย
ละ ดังนี้ :
อัตรารอยละของยอดสินทรัพย
ของบริษัทยอยซึ่งรวมอยู
ในงบดุลรวม
2553
2552
บริษัทยอย
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด

0.16
0.87

0.16
0.05

อัตรารอยละของยอดรายไดของ
บริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับป
2553
2552
0.14
0.38

0.14
0.37

- 13 2.3.3 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
2.3.4 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว
2.3.5 งบการเงินรวมจัดทําขึ้น โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน
หรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายได และคาใชจาย
รายไดจากการขายบานพรอมที่ดิน รับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ซึ่ง
คํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานที่เกิด ขึ้นแลว กับตนทุ นทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการ
กอสรางตามสัญญาและการประเมินของวิศวกร ทั้งนี้ไมรวมตนทุนที่ดิน บริษัทจะเริ่มรับรูรายได
สําหรับสัญญาจะซื้อจะขายที่รับเงินมัดจําไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
และบริษัทจะหยุดรับรูรายไดสําหรับสัญญาจะซื้อจะขายที่มีเงินงวดคางชําระเกิน 3 งวด
เงินคางวดสวนที่เก็บไดเกินกวาอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จจะบันทึกเปนคางวดที่ยังไมรับรู
เปนรายได และอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จสูงกวาเงินคางวดที่ถึงกําหนดชําระจะบันทึกเปนมูลคา
งานที่เสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ
สํารองตนทุนขายจะคํานวณตามตนทุนทั้งหมดที่ประมาณการวาจะเกิดขึ้นจริงของโครงการ
และรับรูตามสัดสวนของรายไดคาขาย อยางไรก็ดีสํารองตนทุนขายจะถูกปรับปรุงใหใกลเคียงกับ
ตนทุนจริงในกรณีที่ปจจัยตนทุนจริงเปลี่ยนไปอยางเปนนัยสําคัญ
รายไดจากการขายอาคารชุด รับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จและการทํา
สัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุดตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของพื้นที่ที่เปดขาย เงินวางเริ่มแรก
และเงินคางวดของผูซื้อที่ชําระแลวตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา
รายไดจากการรับเหมากอสราง รับรูโดยวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ (Percentage of
completion method) สวนที่ยังไมถึงกําหนดเรียกเก็บเงินจะบันทึกเปนรายไดคางรับ
บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกรายไดจากการใหบริการรับปลูกสรางอาคารที่อยูอาศัยตามวิธีอัตรา
สวนของงานที่ทําเสร็จ (Percentage of completion method)สวนที่ยังไมถึงกําหนดเรียกเก็บเงินจะ
บันทึกเปนรายไดคางรับ
บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกรายไดคาบริการเมื่อใหบริการแลวเสร็จตามระยะเวลาของสัญญา
บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดอื่น และคาใชจายตามเกณฑคงคาง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดประกอบดวยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตั๋วสัญญาใชเงินที่จะครบ
กําหนดภายใน 3 เดือนขางหนา โดยไมรวมรายการเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
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บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้
ไมไดทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐานะ
ปจจุบันของลูกหนี้
3.4 สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินคาคงเหลือ ไดแก อสังหาริมทรัพยเพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิจะไดรับแลว
แตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง
และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย
วั ส ดุ ก อ สรา งคงเหลือ แสดงในราคาทุน ตามวิธี เ ข าก อ น-ออกกอ นหรื อมู ลค า สุท ธิที่ ไ ด รั บ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
บริ ษั ท หยุ ด บั น ทึ ก ดอกเบี้ ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า เป น ต น ทุ น ของสิ น ค า คงเหลื อ เมื่ อ งานก อ สร า ง
โครงการจบแลวหรืองานกอสรางมีการหยุดชะงัก
3.5 ตนทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา
ตนทุนการพัฒนาที่ดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการไดมาซึ่งที่ดิน
คาพัฒนาที่ดิน คากอสรางและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย
ที่ดินรอการพัฒนาเปนที่ดินที่บริษัทมีความตั้งใจที่จะถือไวเพื่อประโยชนในอนาคต โดย
แสดงตามราคาทุนซึ่งอาจปรับดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ราคาทุนประกอบดวย คาที่ดิน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดในระหวางการพัฒนาที่ดิน
เฉพาะในขณะที่มีการพัฒนาที่ดินนั้น โดยจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยเขาเปนตนทุนที่ดินเมื่อการพัฒนา
เสร็จสิ้นหรือมีการหยุดพัฒนาที่ดิน
ดอกเบี้ยจายที่คิดเปนตนทุนของโครงการ คํานวณจากอัตราตั้งตนเปนทุน คูณตนทุนในการ
พัฒนาโครงการ ไดแก ที่ดินและงานกอสรางพัฒนาเพื่อขาย
บริษัทหยุดบันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวของเขาเปนตนทุนพัฒนาที่ดินเมื่องานกอสรางโครงการจบ
แลวหรืองานกอสรางมีการหยุดชะงัก
3.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงตามวิธีราคาทุน และบริษัทจะบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการจําหนายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกลาวเกิด
การดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและบริษัทจะ
รับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหัก
ขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนดังกลาวในงบกําไรขาดทุน
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ที่ดินแสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุน หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคาร
20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ป
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
5 ป
เครื่องใชสํานักงาน
5 ป
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนเปนตนทุนของคาลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการดําเนินงาน
ซึ่ ง แสดงมู ล ค า ตามราคาทุ น หลั ง ค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม ค า ตั ด จํ า หน า ยของค า ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 10 ป
3.9 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) แสดงใน
ราคาทุน
3.10 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพย
อื่นทุกวันที่ในงบดุล หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สิน ทรัพ ยนั้น ทั้ งนี้ มู ลคาที่ ค าดวา จะได รับคืน หมายถึ งมูลคา ยุ ติธรรมหัก ต น ทุน ในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใช
สินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจาก
สินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทและบริษัท
ยอ ยใช แบบจํ าลองการประเมิน มูลคาที่ ร ะมัด ระวั งที่สุด ซึ่ ง เหมาะสมกับสิ น ทรัพ ย และสามารถ
สะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน
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บุคคลหรือกิ จการที่ เกี่ ยวของกันหมายถึง บุ คคลหรือกิ จการที่มีอํานาจควบคุมบริษั ท ถู กควบคุม
โดยบริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
บริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทาง
ตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคล
เหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
3.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจาก
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีตและมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระ
หนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ
3.13 สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสิน
ใหกับบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใชสิทธิในการซื้อทรัพยสินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของ
สัญญาเชา ถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน
ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพัน
สําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจาย
ในงวดปปจจุบันตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
3.14 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่
เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
เครื่อ งมือ ทางการเงิน ที่ แ สดงในงบดุ ล ประกอบด ว ย เงิ น สดและรายการเที ย บเทา เงิน สด
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคารวมตั๋วเงิน
รับ-จาย คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได รายไดคางรับ เงินกูยืมตางๆ คาใชจายคางจาย และเงินประกัน
ผลงานจากผูรับเหมา ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของ
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3.15 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพขึ้นภายใตการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามพ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่ บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ
2-5 ของเงินเดือน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทและบริษัทยอย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
3.16 กําไรตอหุน
กําไรตอหุนของบริษัทและบริษัทยอยและเฉพาะบริษัทเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดย
การหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่
ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป
3.17 ภาษีเงินได
บริษั ทบั นทึ กภาษี เงินได (ถามี) ตามจํ านวนที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากรเกณฑการ
คํานวณภาษีเงินไดและนโยบายที่ใชใหดูเพิ่มเติมที่หมายเหตุขอ 24
3.18 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและ
หนี้สิน และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
3.18.1 สัญญาขายบานสําเร็จรูปพรอมที่ดินและรับจางปลูกสรางบาน
บริษัทรับรูรายไดจากงานขายบานสําเร็จรูปพรอมที่ดินและบริษัทยอยรับจาง
ปลูกสรางบานใหแกลูกคาภายในโครงการของบริษัทโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของ
งานกอสรางตามสัญญาตามอัตรารอยละที่วิศวกรกําหนดทั้งนี้ไมรวมตนทุนที่ดิน เมื่อ
กิ จ การสามารถประมาณผลของงานก อ สร า งตามสั ญ ญาได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ ขั้ ฯ
ความสําเร็จของงานกอสรางถูกกําหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการ
โดยวิศวกรโครงการ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณขั้นความสําเร็จ
ของงานโดยคํานึงถึงประสบการณในอดีตและขอมูลที่ไดรับจากวิศวกร
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3.18.2 ประมาณการตนทุนโครงการปลูกสรางบานและรับจางปลูกสรางบาน
บริษัทและบริษัทยอยประมาณการตนทุนงานปลูกสรางของแตละโครงการและ
รับจางปลูกสรางบาน จากรายละเอียดของแบบกอสรางและนํามาคํานวณจํานวนและ
มูลคาวัสดุกอสรางที่ตองใชในโครงการปลูกสรางบานดังกลาว รวมถึงคาแรง คาโสหุย
ที่ตองใชในการใหงานโครงการปลูกสรางบานจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึง
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และคาใชจายอื่น ๆ บริษัท
และบริษัทยอยจะทําการทบทวนประมาณการตนทุนอยางสม่ําเสมอ และทุกคราวที่
ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ
3.18.3 ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการปลูกสรางบานและรับจางปลูกสรางบาน
ในการประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการปลูกสรางบาน ฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจและขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการรับประกันผลงานและการเรียกรองคาความเสียหายจากงานปลูกสรางบานตาม
สั ญ ญา โดยอาศั ย การประเมิ น สถานะของโครงการ การวิ เ คราะห ข อ มู ล ค า ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงและขอมูลสถิติในอดีต เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการ
และขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํ านวนประมาณการคาใชจายสําหรับ
โครงการปลูกสรางบาน
3.18.4 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญา
เชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของ
สัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน
สินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
3.18.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการไมสามารถรับชําระหนี้
คืนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประวัติการจายชําระหนี้ อายุของหนี้ที่คงคางและ
ฐานะการเงินที่เปนอยูในขณะนั้น
3.18.6 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปน
ระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
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3.18.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการ
ประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคาร และอุปกรณ และตอง
ทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจํา เป น ตองสอบทานการดอ ยคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น
3.18.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของโปรแกรมคอมพิวเตอร ณ วันที่ไดมา ตลอดจน
การทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดนั้นๆ
3.18.9 คดีฟองรอง
บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินมีจํานวนที่เพียงพอ
4. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุนและคาใชจาย
สวนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนบางสวนและ/หรือกรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจได
รวมไวในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
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รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งไดรวมไวในงบการเงิน
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ลักษณะความสัมพันธ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

-

-

4,222,776.48

4,223,514.78

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด
เดคคอรเรชั่น จํากัด

บริษัยอย
ผูถือหุนและ
กรรมการรวมกัน

362,557.06

133,862.78

362,557.06

133,862.78

13,090,226.47

26,589,295.25

12,863,219.55

- บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

26,660,329.13

- หจก. สถาพรวัฒนาขนสง

ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

3,500.00
27,026,386.19

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป
- บริษัท เอ็น.ซี.เอสเตท จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป
- บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป
เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ
- ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม*
ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป
- คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มระหวางป
ยอดลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย

บริษัทยอย

บริษัทยอย

กรรมการ

กรรมการ

2553

-

3,500.00

13,224,089.25

งบการเงินรวม

บาท
2552

31,178,128.79

17,220,597.11

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

-

-

2,850,000.00
(2,850,000.00)
-

2,850,000.00
2,850,000.00

-

-

-

1,723,805.68
(1,723,805.68)
-

-

-

12,850,000.00
5,200,000.00
(3,500,000.00)
14,550,000.00
14,550,000.00

18,650,000.00
10,200,000.00
(16,000,000.00)
12,850,000.00
15,700,000.00

155,150,000.00
(38,750,000.00)
116,400,000.00

149,050,000.00
6,700,000.00
(600,000.00)
155,150,000.00

155,150,000.00
(38,750,000.00)
116,400,000.00

149,050,000.00
6,700,000.00
(600,000.00)
155,150,000.00

12,450,000.00
(735,000.00)
11,715,000.00
128,115,000.00

31,820,000.00
4,500,000.00
(23,870,000.00)
12,450,000.00
167,600,000.00

12,450,000.00
(735,000.00)
11,715,000.00
128,115,000.00

31,820,000.00
4,500,000.00
(23,870,000.00)
12,450,000.00
167,600,000.00
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ดอกเบี้ยคางจายบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

ดอกเบี้ยคางจายกรรมการ
- ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม*
- คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

2553

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

2552

บริษัทยอย
บริษัทยอย

-

-

18,336.99
18,336.99

กรรมการ
กรรมการ

-

15,546,132.21
335,185.62
15,881,317.83

3,591.77
13,497.26
17,089.03

-

15,546,132.21
335,185.62
15,881,317.83

* ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบดวย
- คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
- คุณประสิทธ ตันฑเทอดธรรม
- คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม
- คุณสุจินต ตันฑเทอดธรรม

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน เปนการกูยืมโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน โดยเสียอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอปในป 2553 ครบกําหนดจายชําระตามวันที่ระบุไวหนาตั๋ว และอัตราดอกเบี้ยรอยละ
0.50 - 2.75 ตอปในป 2552 ครบกําหนดจายชําระคืนเงินตนเมื่อทวงถาม
เจาหนี้และเงินกูยืมกรรมการที่เกิดขึ้นสวนใหญ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และจายชําระ
เงินกูยืมของบริษัท
เจาหนี้เงินกูยืมกรรมการ เปนการกูยืมโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน โดยเสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75
ตอปในป 2553 และ 2552 และกําหนดจายคืนตามวันที่ระบุไวหนาตั๋ว (ป 2552 กําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม)
บาท
งบการเงินรวม
นโยบายกําหนดราคา

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2552

2553

2552

รายการในระหวางป
รายไดจากการขาย
ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม *

ราคาตลาด

-

6,199,212.00

-

6,199,212.00

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม

ราคาตลาด

-

4,617,300.00

-

4,617,300.00

คุณสุจินต ตันฑเทอดธรรม

ราคาตลาด

-

3,762,000.00

-

3,762,000.00

บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด

ราคาตลาด

-

6,498,735.00

-

6,498,735.00

มูลคา 160 บาท/หุน

-

-

-

15,999,040.00

อัตรา 5,000 บาทตอเดือน

-

-

60,000.00

60,000.00

อัตรา 1,401.87 บาทตอเดือน

-

-

16,822.44

16,822.44

หางหุนสวนจํากัด สถาพรวัฒนา ขนสง

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

32,100.00

-

บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

560,746.66

-

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

-

-

3,820,667.77

รายไดเงินปนผล
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
รายไดอื่นๆ - คาเชาสํานักงาน
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
รายไดอื่นๆ - คาสาธารณูปโภค
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
รายไดอื่น - กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร
32,100.00

รายไดอื่นๆ - กําไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท เอ็น.ซี.เอสเตท จํากัด
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บาท
งบการเงินรวม
นโยบายกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ราคาตลาด

57,589,120.18

27,350,309.54

57,087,927.54

27,138,703.54

บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด ราคาตลาด

228,694.28

9,549.75

228,694.28

9,549.75

คาซื้อวัสดุกอสราง
บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด
คาบริหารโครงการ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด

ขั้นต่ํา 30,000 บาท / โครงการ

-

-

2,247,000.00

2,172,000.00

ราคาทุน

-

-

4,140.00

7,360.00

-

6,300.00

คาสาธารณูปโภค
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
คาขนสง
หางหุนสวนจํากัด สถาพรวัฒนา ขนสง

ราคาตลาด

6,300.00

-

คาเชาที่ดิน
นางพัชรินทร ตันฑเทอดธรรม
ดอกเบี้ยจาย
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด
ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม *
คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

เดือนละ 55,000 บาท
ป 2553 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอป
ป 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 - 2.75 ตอป
ป 2553 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 ตอป
ป 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 - 2.75 ตอป
ป 2552 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.75 - 2.75 ตอป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป

660,000.00

660,000.00

660,000.00

660,000.00

-

-

8,222.61

31,838.00

-

-

72,829.44

155,055.82

8,661,587.31
675,233.50

8,922,716.11
1,487,999.18

8,661,587.31
675,233.50

10,649.81
8,922,716.11
1,487,999.18

* ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบดวย
- คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
- คุณประสิทธ ตันฑเทอดธรรม
- คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม
- คุณสุจินต ตันฑเทอดธรรม

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

บาท
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
รวม

2553
21,105,711.00
3,686,515.76
5,741,617.99
30,533,844.75

2552
8,496,363.00
996,403.92
6,385,863.08
15,878,630.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
21,090,711.00
8,481,363.00
2,746,639.54
713,696.05
1,008,353.69
4,700,751.26
24,845,704.23
13,895,810.31

เงินฝากธนาคารดังกลาวขางตนไดรับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
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ลูกหนี้การคา ประกอบดวย

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
กิจการอสังหาริมทรัพย
ลูกหนี้คางวดที่ถึงกําหนดชําระ
กิจการรับเหมากอสรางและบริหารโครงการ
รายไดคางรับคารับเหมากอสราง
กิจการบริหารหมูบาน
ลูกหนี้คาบริหารหมูบาน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

2552

412,235.00

1,717,586.00

412,235.00

1,717,586.00

196,817.75

-

-

-

684,767.00
1,293,819.75
(297,402.00)
996,417.75

32,100.00
1,749,686.00
(532,952.00)
1,216,734.00

412,235.00
(297,402.00)
114,833.00

1,717,586.00
(532,952.00)
1,184,634.00

ลูกหนี้การคา วิเคราะหแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2553
ยังไมครบกําหนดชําระ
มากกวา 0 เดือนถึง 3 เดือน
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

922,259.75
20,000.00
351,560.00

32,100.00
63,000.00
1,121,634.00
532,952.00

40,675.00
20,000.00
351,560.00

63,000.00
1,121,634.00
532,952.00

1,293,819.75

1,749,686.00

412,235.00

1,717,586.00

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ยอดตนป

532,952.00

532,952.00

532,952.00

532,952.00

เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

ลดลง

(235,550.00)

-

(235,550.00)

-

ยอดสิ้นป

297,402.00

532,952.00

297,402.00

532,952.00

รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงในระหวางป 2553 เกิดจากการไดรับคืนเงินจํานวน 0.10 ลาน
บาท และตัดหนี้สูญจํานวน 0.14 ลานบาท
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งบการเงินรวม

2553
จํานวนเงินที่ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายแลว (ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2552

2553

2552

6,781.67

7,246.04

6,781.67

7,246.04

6,937,306,832.86

6,351,819,020.66

6,937,306,832.86

คางวดที่ถึงกําหนดชําระแลว

(บาท)

6,351,819,020.66

หัก เงินชําระแลว

(บาท)

(6,351,406,785.66) (6,935,589,246.86) (6,351,406,785.66) (6,935,589,246.86)

ลูกหนี้คางวดที่คางชําระ

(บาท)

412,235.00

1,717,586.00

412,235.00

1,717,586.00

7. มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ/คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

คางวดที่ถึงกําหนดชําระแลว

6,351,819,020.66

6,937,306,832.86

6,351,819,020.66

6,937,306,832.86

หัก การรับรูรายได

(6,363,645,131.66) (6,921,626,714.86) (6,363,645,131.66)

(6,921,626,714.86)

(11,826,111.00)

15,680,118.00

(11,826,111.00)

15,680,118.00

38,689,853.00

6,827,000.00

38,689,853.00

6,827,000.00

(26,863,742.00)

(22,507,118.00)

(26,863,742.00)

(22,507,118.00)

11,826,111.00

(15,680,118.00)

11,826,111.00

(15,680,118.00)

รายการดังกลาวประกอบดวย
มูลคางานเสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายไดสําหรับ
สัญญาจะซื้อขายที่ดินและบานที่รับเงินมา
ไมถึงอัตรารอยละ 20 และรับเงินงวดเกิน
คางวดตามสัญญา

8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2552

2553

2552

ราคาทุนบานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

304,060,238.68
-

423,756,501.84
-

304,060,238.68
-

423,756,501.84
-

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

304,060,238.68

423,756,501.84

304,060,238.68

423,756,501.84

- 25 บริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เซ็นตสัญญาแลว ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
หนวย
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จที่เซ็นตสัญญา
จะซื้อจะขายแลว
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จคงเหลือยกไปที่ยัง
ไมไดทําสัญญาจะซื้อจะขาย

2552
ลานบาท

หนวย

ลานบาท

114

304.06

133

423.76

(36)

(77.33)

(28)

(63.07)

78

226.73

105

360.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินคาคงเหลือของโครงการทั้งจํานวน 304.06 ลานบาท และ
423.76 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศจํานวน
1,700.83 ลานบาท และ 2,316.11 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 17)
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9.1 ตนทุนการพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นแลว ประกอบดวย
งบการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โครงการ
บานฟาปยรมย 9
บานฟาปยรมย 10
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ
บานฟากรีนพารค รังสิต 2
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล
บานฟากรีนพารค คลอง 3
เดอะรอยัล กรีนพารค
กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม
บานนริศา
บานฟาธัญธานี
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2
จอมเทียน พัทยา
เดอะกรีนพารค จอมเทียน
โดย เอ็นซี กรุป
คอนโดขอนแกน

ที่ดิน ตนทุนพัฒนา
และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน
191,257,126.73
170,706,382.80
47,688,322.90
162,506,899.29
404,541,659.57
244,902,605.26
215,055,653.54
264,992,299.47

บานระหวาง
ปลูกสราง
202,405,689.60
200,725,205.33
90,037,955.83
131,886,037.90
289,350,935.15
411,348,973.99
292,064,582.11
213,218,621.19

บานตัวอยาง
15,779,965.12
2,217,215.82
15,315,951.52
5,836,234.74
1,638,730.00
10,599,195.30

225,791,345.33
142,879,471.99
55,033,996.50
437,750,443.77
155,204,629.32

31,762,492.19
141,687,380.93
249,387,384.07
241,515,883.97 29,849,786.42
204,471,931.86 10,288,959.79

98,740,189.64
46,233,102.05
2,863,284,128.16

71,684,928.41
44,576,007.33
2,816,124,009.86 91,526,038.71

-

409,442,781.45
371,431,588.13
137,726,278.73
296,610,153.01
709,208,546.24
662,087,813.99
508,758,965.65
488,810,115.96

โอนไปสินคา
สําเร็จรูป
(48,061,957.72)
(42,542,269.42)
(7,670,344.13)
(48,450,850.89)
(2,923,507.19)
(9,255,706.32)
(19,023,943.15)

โอนไป
ตนทุนการพัฒนา
ตนทุนขาย
ที่ดิน
(266,169,826.52)
95,210,997.21
(214,094,900.36)
114,794,418.35
(100,603,089.95)
29,452,844.65
(296,610,153.01)
(487,520,110.45)
173,237,584.90
(659,164,306.80)
(485,957,132.12)
13,546,127.21
(306,527,645.34)
163,258,527.47

715,955.62
-

257,553,837.52
285,282,808.54
304,421,380.57
709,116,114.16
369,965,520.97

(7,224,674.56)
(6,636,443.12)
(15,191,442.55)
(47,570,615.17)
(2,758,148.00)

(7,204,902.69)
(278,646,365.42)
(289,229,938.02)
(410,761,552.12)
(367,207,372.97)

243,124,260.27
250,783,946.87
-

170,425,118.05 (46,750,336.46)
(49,773,631.29)
90,809,109.38
(90,809,109.38)
715,955.62 5,771,650,132.35 (304,060,238.68) (4,310,280,036.44)

73,901,150.30
1,157,309,857.23

สํานักงานขาย

รวม
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งบการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
โครงการ
บานฟาปยรมย 3
บานฟาปยรมย 7
บานฟาปยรมย 8
บานฟาปยรมย 9
บานฟาปยรมย 10
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ
บานฟากรีนพารค รังสิต 2
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล
บานฟากรีนพารค คลอง 3
บานนริศา
บานฟาธัญธานี
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2
จอมเทียน พัทยา
เดอะกรีนพารค จอมเทียน
โดย เอ็นซี กรุป
คอนโดขอนแกน

ที่ดิน ตนทุนพัฒนา
และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน
151,468,080.91
215,718,268.33
105,117,829.29
189,283,960.54
152,899,049.99
47,468,555.68
162,506,899.29
400,820,806.96
244,902,605.26
214,476,246.44
261,743,006.89
142,879,471.99
55,033,996.50
417,109,731.26
155,212,335.56
78,718,062.14
46,233,102.05
3,041,592,009.08

บานระหวาง
ปลูกสราง
237,054,693.06
266,374,721.50
220,495,531.71
165,408,136.57
103,661,496.05
63,552,062.80
131,824,880.70
242,976,056.90
411,348,973.99
251,605,468.87
157,047,273.24
141,687,380.93
247,111,455.19
150,149,940.26
201,447,770.05

บานตัวอยาง

สํานักงานขาย

รวม

4,965,489.83
15,779,965.12
2,217,215.82
15,315,951.52
5,836,234.74
1,638,730.00
10,599,195.30
29,849,786.42
10,288,959.79

715,955.62
-

393,488,263.80
482,092,989.83
325,613,361.00
370,472,062.23
256,560,546.04
111,020,618.48
296,548,995.81
659,112,815.38
662,087,813.99
467,720,445.31
429,389,475.43
285,282,808.54
302,145,451.69
597,109,457.94
366,949,065.40

2,763,596.22
44,576,007.33
3,039,085,445.37 96,491,528.54

715,955.62

81,481,658.36
90,809,109.38
6,177,884,938.61

โอนไปสินคา
สําเร็จรูป
(63,936,013.91)
(29,966,623.77)
(18,107,611.98)
(14,569,437.36)
(68,876,690.51)
(2,923,507.19)
(45,451,574.02)
(51,221,294.27)
(6,636,443.12)
(61,310,201.63)
(51,363,565.63)
(6,310,906.13)

โอนไป
ตนทุนขาย
(393,488,263.80)
(482,092,989.83)
(325,613,361.00)
(190,384,707.71)
(89,241,944.78)
(59,274,571.31)
(281,979,558.45)
(363,814,715.63)
(659,164,306.80)
(358,204,654.87)
(218,003,852.52)
(278,646,365.42)
(234,791,848.71)
(269,651,245.34)
(360,638,159.27)

ตนทุนการพัฒนา
ที่ดิน
116,151,340.61
137,351,977.49
33,638,435.19
226,421,409.24
64,064,216.42
160,164,328.64
6,043,401.35
276,094,646.97
-

(3,082,632.32)
(87,726,477.06)
(423,756,501.84) (4,652,717,022.50)

81,481,658.36
1,101,411,414.27
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โครงการ
บานฟาปยรมย 9
บานฟาปยรมย 10
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา
บานฟากีนพารค ประชาอุทิศ
บานฟากรีนพารครังสิต 2
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล
บานฟากรีนพารค คลอง 3
เดอะรอยัล กรีนพารค
กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม
บานนริศา
บานฟาธัญธานี
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2
จอมเทียน พัทยา
เดอะกรีนพารค จอมเทียน
โดย เอ็นซี กรุป
คอนโดขอนแกน

ที่ดิน ตนทุนพัฒนา
และดอกเบี้ยคิดเขา
ตนทุน
191,257,126.73
170,706,382.80
47,688,322.90
162,506,899.29
404,541,659.57
244,902,605.26
215,055,653.54
264,992,299.47
225,791,345.33
142,879,471.99
55,033,996.50
437,750,443.77
155,204,629.32

บานระหวาง
ปลูกสราง
202,405,689.60
200,725,205.33
90,037,955.83
131,886,037.90
289,350,935.15
411,348,973.99
292,077,403.65
213,218,621.19

งบการเงินเฉพาะ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บานตัวอยาง สํานักงานขาย

15,779,965.12
2,217,215.82
15,315,951.52
5,836,234.74
1,638,730.00
10,599,195.30

31,762,492.19
141,687,380.93
249,387,384.07
241,528,131.35 29,849,786.42
204,471,931.86 10,288,959.79

98,740,189.64 71,684,928.41
46,233,102.05 44,576,007.33
2,863,284,128.16 2,816,149,078.78 91,526,038.71

รวม

โอนไปสินคา
สําเร็จรูป

โอนไป
ตนทุนขาย

ตนทุนการพัฒนา
ที่ดิน

-

409,442,781.45
371,431,588.13
137,726,278.73
296,610,153.01
709,208,546.24
662,087,813.99
508,771,787.19
488,810,115.96

(48,061,957.72)
(42,542,269.42)
(7,670,344.13)
(48,450,850.89)
(2,923,507.19)
(9,255,706.32)
(19,023,943.15)

(266,169,826.52)
(214,094,900.36)
(100,603,089.95)
(296,610,153.01)
(487,520,110.45)
(659,164,306.80)
(485,957,132.12)
(306,527,645.34)

95,210,997.21
114,794,418.35
29,452,844.65
173,237,584.90
13,558,948.75
163,258,527.47

715,955.62
-

257,553,837.52
285,282,808.54
304,421,380.57
709,128,361.54
369,965,520.97

(7,224,674.56)
(6,636,443.12)
(15,191,442.55)
(47,570,615.17)
(2,758,148.00)

(7,204,902.69)
(278,646,365.42)
(289,229,938.02)
(410,761,552.12)
(367,207,372.97)

243,124,260.27
250,796,194.25
-

(46,750,336.46)
(49,773,631.29)
(90,809,109.38)
(304,060,238.68) (4,310,280,036.44)

73,901,150.30
1,157,334,926.15

170,425,118.05
90,809,109.38
715,955.62 5,771,675,201.27
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โครงการ
บานฟาปยรมย 3
บานฟาปยรมย 7
บานฟาปยรมย 8
บานฟาปยรมย 9
บานฟาปยรมย 10
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ
บานฟากรีนพารค รังสิต 2
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล
บานฟากรีนพารค คลอง 3
บานนริศา
บานฟาธัญธานี
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2
จอมเทียน พัทยา
เดอะกรีนพารค จอมเทียน
โดย เอ็นซี กรุป
คอนโดขอนแกน

ที่ดิน ตนทุนพัฒนา
และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน
151,468,080.91
215,718,268.33
105,117,829.29
189,283,960.54
152,899,049.99
47,468,555.68
162,506,899.29
400,820,806.96
244,902,605.26
214,476,246.44
261,743,006.89
142,879,471.99
55,033,996.50
417,109,731.26
155,204,629.32
78,718,062.14
46,233,102.05
3,041,584,302.84

งบการเงินเฉพาะ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บานระหวาง
บานตัวอยาง สํานักงานขาย
ปลูกสราง
237,054,693.06 4,965,489.83
266,374,721.50
220,495,531.71
165,408,136.57 15,779,965.12
103,661,496.05
63,552,062.80
131,824,880.70 2,217,215.82
242,976,056.90 15,315,951.52
411,348,973.99 5,836,234.74
251,707,824.58 1,638,730.00
157,047,273.24 10,599,195.30
141,687,380.93
715,955.62
247,111,455.19
149,953,969.27 29,849,786.42
201,455,476.29 10,288,959.79
2,763,596.22
44,576,007.33
3,038,999,536.33 96,491,528.54

715,955.62

รวม
393,488,263.80
482,092,989.83
325,613,361.00
370,472,062.23
256,560,546.04
111,020,618.48
296,548,995.81
659,112,815.38
662,087,813.99
467,822,801.02
429,389,475.43
285,282,808.54
302,145,451.69
596,913,486.95
366,949,065.40
81,481,658.36
90,809,109.38
6,177,791,323.33

โอนไปสินคา
สําเร็จรูป
(63,936,013.91)
(29,966,623.77)
(18,107,611.98)
(14,569,437.36)
(68,876,690.51)
(2,923,507.19)
(45,451,574.02)
(51,221,294.27)
(6,636,443.12)
(61,310,201.63)
(51,363,565.63)
(6,310,906.13)

โอนไป
ตนทุนการพัฒนา
ตนทุนขาย
ที่ดิน
(393,488,263.80)
(482,092,989.83)
(325,613,361.00)
(190,384,707.71) 116,151,340.61
(89,241,944.78) 137,351,977.49
(59,274,571.31)
33,638,435.19
(281,979,558.45)
(363,814,715.63) 226,421,409.24
(659,164,306.80)
(358,204,654.87)
64,166,572.13
(218,003,852.52) 160,164,328.64
(278,646,365.42)
(234,791,848.71)
6,043,401.35
(269,651,245.34) 275,898,675.98
(360,638,159.27)
-

81,481,658.36
(3,082,632.32)
(87,726,477.06)
(423,756,501.84) (4,652,717,022.50) 1,101,317,798.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางสวนใหญของโครงการรวมที่ดินรอการพัฒนา รวมจํานวน 2,562.02 ลานบาท และ 2,339.09 ลานบาท
ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศ จํานวนเงิน 1,700.83 ลานบาท และ 2,316.11 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 17)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวของสวนหนึ่งจํานวนเงินประมาณ 22.08 ลานบาท และ 24.97 ลานบาท ตามลําดับ
ไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนสําหรับการคํานวณดอกเบี้ย เทากับ รอยละ 5.60 และรอยละ 6.90 ตามลําดับ

- 30 9.2 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู
งบการเงินรวม
2553
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

17

19

17

19

จํานวนโครงการที่ปดแลว

3

3

3

3

จํานวนโครงการที่เปดใหม

1

1

1

1

15

17

15

17

6,781.67

7,246.04

6,781.67

7,246.04

65.94

65.15

65.94

65.15

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นป
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวทั้งสิ้น (ลานบาท)
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการ
ที่เปดดําเนินการอยู

ในป 2553 บริษัทมีการพัฒนาโครงการใหมจํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการเดอะรอยัล
กรี น พาร ค กาญจนาภิ เ ษก - เพชรเกษม เนื้ อ ที่ 7,544.40
ตารางวา ตั้ ง อยู ที่ เขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีขอผูกพันที่จะตองทําการพัฒนาโครงการใน
สวนของสาธารณูปโภคสวนกลางเปนมูลคา 104.38 ลานบาท และ 155.26 ลานบาท ตามลําดับ และ
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะสวนกลางเปนมูลคา 22.53 ลานบาท และ 21.64
ลานบาท ตามลําดับ สําหรับโครงการที่ดําเนินการอยู โดยเงินจํานวนนี้จะตองโอนใหแกนิติบุคคล
หมูบาน ณ วันที่บริษัทโอนโครงการไปใหแกนิติบุคคลหมูบานที่ไดจัดตั้งสําเร็จแลว
10.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

คาใชจายจายลวงหนา

2,016,704.02

1,613,021.64

1,990,545.74

1,552,929.72

ลูกหนี้กรมสรรพากร

946,289.17

2,406,937.05

761,239.45

2,406,937.05

2,136,004.18

2,327,578.30

-

-

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน

4,100,000.00

-

4,100,000.00

-

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

1,600,120.89

1,170,448.78

1,562,244.86

1,159,705.35

10,979,118.26

7,697,985.77

8,594,030.05

5,299,572.12

(313,154.00)

(316,578.00)

(313,154.00)

(316,578.00)

10,665,964.26

7,381,407.77

8,280,876.05

4,982,994.12

ลูกหนี้สํารองจาย
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง (ดูหมายเหตุขอ 27.6 ก)

รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

- 31 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่ตั้งอยูที่อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 5,591 ตารางวา เปนจํานวนเงิน 41 ลานบาท โดยไดจายเงินมัดจําแลวจํานวน 4.1
ลานบาท และมีกําหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนมีนาคม 2554
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

ยอดตนป

316,578.00

826,578.00

316,578.00

826,578.00

เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

ลดลง
ยอดสิ้นป

(3,424.00)

(510,000.00)

(3,424.00)

(510,000.00)

313,154.00

316,578.00

313,154.00

316,578.00

ในระหวางป 2553 รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงในระหวางป 2553 เกิดจากการไดรับ
คืนเงินจํานวน 0.003 ลานบาท
ในระหวางป 2552 รายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจํานวนเงิน 0.51 ลานบาท เกิดจากการ
กลับรายการลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองที่ลดลง เนื่องจากคดีไดสิ้นสุดลงแลวจํานวน 3 คดี โดยศาล
ตัดสินวาบริษัทไมตองชดเชยความเสียหายตามที่ถูกเรียกรองจากการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้หลัก
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทเปนผูค้ําประกันรวมใหแกผูกูเงินหลักซึ่งเปนลูกคาซื้อบานจัดสรรของ
บริษัทตั้งแตป 2542
11. เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 861,522.92 บาท และ
969,725.74 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันการขอกูเงินของลูกคา และค้ํา
ประกันการใชน้ํามัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทยอยมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 214,541.16 บาท และ
212,957.02 บาท ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันตอหนวยงานราชการ (ดูหมายเหตุขอ 15)
เงินฝากธนาคารดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด

- 32 12. เงินลงทุนในบริษัทยอย - วิธีราคาทุน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประเภทกิจการ

ลักษณะ

ทุนชําระแลว

สัดสวน

ราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

เงินปนผล*

ความสัมพันธ

(บาท)

เงินลงทุน (%)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2553

2552

2553

2552

2553

2552

11,864,497.94

11,864,497.94

24,848,228.95

22,189,235.42

-

15,999,040.00*

บริษัทยอย :บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ รับเหมากอสรางและ
แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง

การถือหุน/

บริหารงานโครงการ

กรรมการรวมกัน

บริหารงานหมูบาน

การถือหุน/

แมเนจเมนท จํากัด

กรรมการรวมกัน

10,000,000.00

100

1,000,000.00

100

0.01

0.01

3,788,107.53

3,430,275.32

-

-

11,864,497.95

11,864,497.95

28,636,336.48

25,619,510.74

-

15,999,040.00

หัก : คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ

11,864,497.95

11,864,497.95

บริษัทรับรูสวนไดเสียในกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียโดยถือ
ตามงบการเงินที่ไดผานการตรวจสอบแลว
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ของบริษัท เอ็น.ซี.เอสเตท จํากัด ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2552 มีมติใหเลิกบริษัทตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2552 โดยบริษัทยอยแหงนี้ไดหยุดดําเนินการตั้งแตป 2548
เปนตนมาและในปจจุบันบริษัทไมประสงคจะดําเนินธุรกิจอีกตอไป โดยไดดําเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษัทกับกระทรวงพาณิชย แลวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 โดยงบการเงินนี้ ไดจัดทําตามหลักเกณฑการ
ชําระบัญชี โดยแสดงมูลคาทรัพยสินตามมูลคาที่คาดวาจะขายได และหนี้สินดวยจํานวนที่ตองชําระ และ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 บริษัทยอยดังกลาวไดจัดสรรเงินทุนสวนที่เหลือคืนแกผูถือหุนแลว จํานวน
3.90 ลานบาท
*
ดูรายละเอียดการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทยอยในหมายเหตุขอ 20
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ราคาทุน
ที่ดิน - สํานักงาน
- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน
รวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52

งบการเงินรวม (บาท)
จํานวนที่
จํานวน
เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

1,947,858.35
82,259,898.06
11,236,190.47
124,163,638.02
43,523,622.24
6,289,238.59
1,919,517.72
21,517,607.57
11,227,294.82
17,708,048.82
3,407,000.00
325,199,914.66

184,901.26
2,220,884.50
2,187,678.16
2,013,250.93
1,789,000.00
8,395,714.85

1,947,858.35
82,259,898.06
11,236,190.47
124,163,638.02
43,523,622.24
6,289,238.59
2,104,418.98
23,738,492.07
13,414,972.98
13,826,695.75
5,196,000.00
327,701,025.51

(5,894,604.00)
(5,894,604.00)

- 33 ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

ราคาทุน
ที่ดิน - สํานักงาน
- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
จํานวนที่
จํานวน
เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง

(7,912,030.79)
(561,809.53)
(45,039,680.50) (6,067,668.21)
(39,785,272.97) (1,154,488.39)
(314,546.93)
(2,646,114.93)
(126,079.19)
(1,659,126.68)
(17,926,367.86) (1,287,738.29)
(706,565.62)
(9,744,085.29)
(481,794.26)
(17,334,680.95)
(482,655.22)
(248,890.62)
(142,296,250.59) (11,183,345.64)
182,903,664.07

5,894,599.00
5,894,599.00

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53
(8,473,840.32)
(51,107,348.71)
(40,939,761.36)
(2,960,661.86)
(1,785,205.87)
(19,214,106.15)
(10,450,650.91)
(11,921,876.21)
(731,545.84)
(147,584,997.23)
180,116,028.28

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.52

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
จํานวนที่
จํานวน
เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

1,947,858.35
82,259,898.06
11,236,190.47
124,163,638.02
43,523,622.24
6,289,238.59
1,232,294.75
19,647,847.64
11,076,794.82
16,498,749.90
3,407,000.00
321,283,132.84

184,901.26
2,087,774.94
2,187,678.16
2,013,250.93
1,789,000.00
8,262,605.29

(5,894,604.00)
(5,894,604.00)

1,947,858.35
82,259,898.06
11,236,190.47
124,163,638.02
43,523,622.24
6,289,238.59
1,417,196.01
21,735,622.58
13,264,472.98
12,617,396.83
5,196,000.00
323,651,134.13

(7,912,030.79)
(561,809.53)
(45,039,680.50) (6,067,668.21)
(39,785,272.97) (1,154,488.39)
(2,646,114.93)
(314,546.93)
(972,711.24)
(125,303.66)
(16,174,760.58) (1,212,124.70)
(9,589,756.75)
(706,565.62)
(16,131,380.94)
(480,759.02)
(248,890.62)
(482,655.22)
(138,500,599.32) (11,105,921.28)
182,782,533.52

5,894,599.00
5,894,599.00

(8,473,840.32)
(51,107,348.71)
(40,939,761.36)
(2,960,661.86)
(1,098,014.90)
(17,386,885.28)
(10,296,322.37)
(10,717,540.96)
(731,545.84)
(143,711,921.60)
179,939,212.53

- 34 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสรางในสวนสํานักงาน และที่ดินและ
อาคารสโมสรบางสวนรวมจํานวน 111.39 ลานบาท (มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 76.14 ลานบาท และ
80.64 ลานบาท ตามลําดับ) นําไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทจาก
ธนาคารพาณิชย สองแหงวงเงิน 35 ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 15)
สินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูมีราคาทุน ดังนี้
บาท

รายการสินทรัพย
อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิส)
บานตัวอยางและสํานักงานขาย
เครื่องจักร และอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงินรวม
2553
2,858,014.06
37,751,180.35
1,504,826.04
16,854,636.14
8,897,555.55
11,759,607.63
79,625,819.77

2552
2,858,014.06
37,751,180.35
1,174,913.63
14,843,626.66
7,804,767.08
15,517,633.80
79,950,135.58

14. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวนที่
จํานวนที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
งานระหวางทํา-คาพัฒนาระบบ
รวม
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
2,858,014.06
2,858,014.06
37,751,180.35
37,751,180.35
849,908.55
553,080.25
15,421,334.95
13,590,560.22
8,747,055.55
7,654,267.08
10,554,648.90
14,314,721.80
76,182,142.36
76,721,823.76

3,500,000.00
3,500,000.00
(324,684.93)
3,175,315.07

450,812.40
825,000.00
1,275,812.40
(364,817.46)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53
3,950,812.40
825,000.00
4,775,812.40
(689,502.39)
4,086,310.01

สินทรัพยไมมีตัวตน เปนคาพัฒนาระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย (Real Estate management
system) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางโครงการและสวนกลางเพื่อชวยสรางระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ และสวนกลางสามารถดึงขอมูลที่ตองการออกมาไดภายในเวลาอันรวดเร็ว ลงใน Server ของบริษัท
ในป 2553 บริษัทมีการซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการเขียนแบบบาน และโปรแกรมใชงานอื่นๆ
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บัญชีนี้ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

2553
32,911,600.10
35,000,000.00
67,911,600.10

2552
11,242,774.49
57,000,000.00
68,242,774.49

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
32,911,600.10 11,242,774.49
35,000,000.00 57,000,000.00
67,911,600.10 68,242,774.49

- 35 วงเงิน (ลานบาท)
2553
2552
วงเงินเบิกเกินบัญชี
บริษัทใหญ
- ธ. ไทยพาณิชย

อัตราดอกเบี้ย

วันครบกําหนด

25

20

อัตรา MOR ตอป

เมื่อทวงถาม

- ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย

10

10

อัตรา MOR ตอป

เมื่อทวงถาม

- ธ. ยูโอบี

20

อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน
บวกรอยละ 1.15

เมื่อทวงถาม

อัตรา MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป

21 มกราคม 2554

รวมวงเงิน

-

55

30

35

35

ภาระค้ําประกัน

- จดจํานองที่ดินบางสวนพรอม
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของบริษัท
- ค้ําประกันโดยกรรมการบางทาน
- จดจํานองที่ดินบางสวนพรอมสิ่ง
ปลูกสรางบนที่ดินของบริษัท
- ค้ําประกันโดยกรรมการบางทาน
และบัญชีเงินฝากประจําของ
กรรมการบางทาน

เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทใหญ
- ธ. กรุงศรีอยุธยา

- จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ของกรรมการบางทาน

- ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย

-

22

อัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วสัญญาใชเงิน

ภายใน 91 - 94 วัน

- ค้ําประกันโดยบัตรเงินฝากของ

นับจากวันที่กู

กรรมการบางทาน (ในไตรมาส
4/2553 ไดมีการปดวงเงินกูและ
ไถถอนหลักประกันแลว)

รวมวงเงิน

35

57

90

87

ภายใตสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ
ที่กําหนดไวนี้อยางถูกตองทุกประการ
นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก ไมจําหนาย จาย
โอน ใหเชา จํานํา จํานอง กอใหเกิดภาระติดพันที่มีผลทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพยสินของผูกู ไมกอ
ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในแตละครั้งเปนจํานวนเงินตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป เวนแตจะไดรับ
ความยิ นยอมจากผู ใหกูกอน การรัก ษาอัตราส วนทางการเงิน การงดจายเงินปน ผล การห ามลดทุน จด
ทะเบียน และการยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทใหแกผูใหกู เปนตน

- 36 16. ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เงินตน

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

เงินตน

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชําระ

1,271,955.82

81,664.18

1,353,620.00

833,892.00

85,272.00

919,164.00

1,382,810.99

47,764.00

1,430,574.99

1,313,016.77

49,321.23

1,362,338.00

2,654,766.81

129,428.18

2,784,194.99

2,146,908.77

134,593.23

2,281,502.00

ถึงกําหนดการจายชําระหลัง
จากหนึ่งปแตไมเกินสามป
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสัญญาเชาซื้อยานพาหนะจํานวนสามสัญญา กับบริษัท
ลิสซิ่งในประเทศ มูลคาตามสัญญาเปนเงิน 4,179,348 บาท และ 2,757,492 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ตามลําดับ ระยะเวลาผอนชําระ 36 งวด จายชําระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ที่
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีการค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปไดแสดงไวในสวนของหนี้สิน
หมุนเวียนในงบดุล
17. เงินกูยืมระยะยาว
บัญชีนี้ประกอบดวย
บาท
งบการเงินรวม
2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2552

2553

2552

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
วงเงินที่ 1

346,803,322.00

190,262,364.06

346,803,322.00

190,262,364.06

วงเงินที่ 2

151,172,248.90

246,400,248.00

151,172,248.90

246,400,248.00

วงเงินที่ 3

21,287,173.66

-

21,287,173.66

วงเงินที่ 4

-

วงเงินที่ 5

55,159,321.39

รวม

553,134,892.29

481,301,463.62

553,134,892.29

481,301,463.62

-

(23,351,677.90)

-

(23,351,677.90)

553,134,892.29

457,949,785.72

553,134,892.29

457,949,785.72

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

23,351,677.90
-

55,159,321.39

23,351,677.90
-

- 37 วงเงิน (ลานบาท)
2553
2552
เงินกูยืมระยะยาว
บริษัทใหญ
วงเงินที่ 1 - ธ. ไทยพาณิชย

1,281.79

1,460.11

วงเงินที่ 2 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย

236.99

777.00

วงเงินที่ 3 - ธ. นครหลวงไทย

-

วงเงินที่ 4 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย

-

วงเงินที่ 5 - ธ. เกียรตินาคิน

182.05
1,700.83

อัตราดอกเบี้ย

ภาระค้ําประกัน

อัตรา MLR, MLR ลบรอยละ
0.50-1.00 ตอป

- จดจํานองที่ดินบางสวนพรอม
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ

39.00

อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป
และตั้งแต 20 ธันวาคม 2553
อัตรา MLR ลบรอยละ 1.25
อัตรา MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป

- จดจํานองที่ดินบางสวนพรอม
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- จดจํานองที่ดินบางสวนพรอม
สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ
(ไตรมาส 2/2553 ไดมีการปดวงเงิน
กู
และไถถอนหลักประกันแลว)

40.00

อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป

- จดจํานองที่ดินเปลาพรอม
สิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นตอไป
ภายหนาของญาติผูถือหุน
(ไตรมาส 4/2553 ไดมีการปดวง
เงินกูและไดถอนหลักประกันแลว)

อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป

- จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไป
ในภายหนาบนที่ดินของโครงการ

2,316.11

วงเงินที่ 1
ในป 2553 บริษัทไดรับอนุมัติจากธนาคารพาณิชยใหเพิ่มวงเงินกูยืมระยะยาวอีกสองวง จํานวน 268
ลานบาท เพื่อนําไปใชซื้อที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการใหม
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เมื่อไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยที่ขาย
ใหกับลูกคาโดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในปที่กําหนดตามแตละสัญญา อยางไรก็ตาม
บริษัทไมไดประมาณการยอดเงินกูยืมที่คาดวาจะตองจายภายในหนึ่งปเพื่อจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน
ในงบดุล สําหรับเงินกูในสวนนี้ (ดูหมายเหตุขอ 8 และ 9)
นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก ไมจําหนาย จาย
โอน ใหเชา จํานํา จํานอง กอใหเกิดภาระติดพันที่มีผลทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพยสินของผูกู ไมกอ
ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในแตละครั้งเปนจํานวนเงินตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากผูใ ห กูก อน การรั กษาอัตราสวนทางการเงิน การงดจายเงิ น ปนผล การหามลดทุน จด
ทะเบียน และการยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทใหแกผูใหกู เปนตน

- 38 วงเงินที่ 2
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายใน 3 ป นับจากวันจดทะเบียนจํานองที่ดินหลักประกัน
(วันที่ 29 ธันวาคม 2547) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 บริษัทไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการจายชําระคืน
เงินกูยืมทั้งหมดเปนวันที่ 29 ธันวาคม 2553 และบริษัทไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการจายชําระคืนเงิน
กูยืมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เปนวันที่ 29 ธันวาคม 2556 และ ในป 2553 ลดวงเงินจาก 777,000,000 บาท ให
คงเหลือจํานวน 236,990,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ 8 และ 9)
นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก รายงานความ
คืบหนาในการขาย การโอน และการกอสรางใหกับผูใหกูทุกเดือน และบริหารจัดการกิจการใหมียอดขาย
บานในโครงการเพิ่มขึ้นปละไมต่ํากวา 50 ยูนิต (เริ่มตั้งแตป 2551)
การปฏิบัติตามเงื่อนไข
บริษัทมียอดขายบานในโครงการสําหรับป 2551 จํานวน 32 ยูนิต ซึ่งต่ํากวาขอกําหนดตามสัญญาเงินกู
ดังกลาวขางตน ฝายบริหารไดมีการเจรจากับธนาคารเพื่อขอถอดถอนเงื่อนไขเกี่ยวกับยอดขาย 50 ยูนิต ซึ่ง
ธนาคารไดตกลงตามที่ขอ แตบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินตนเพิ่มเปน 14,000 บาท ตอตารางวา จากเดิม
10,725 บาท ตอตารางวา ทั้งนี้ตามหนังสือแจงผลการทบทวนวงเงินสินเชื่อเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552
วงเงินที่ 3
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เมื่อไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยที่ขาย
ใหกับลูกคาโดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายใน 2 ป นับจากวันที่ทําสัญญา (วันที่ 24 กันยายน
2551) ซึ่งครบกําหนดภายในวันที่ 23 กันยายน 2553 (ดูหมายเหตุขอ 8 และ 9) ในไตรมาส 2 ป 2553
บริษัทไดจายชําระคืนเงินกูทั้งหมด และไถถอนหลักประกันแลว
นอกจากนี้บริษัทต องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงิน กูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก ตองจางผู
ประเมินราคาอิสระที่ธนาคารใหความเห็นชอบประเมินราคาสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน และการ
ยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของหลักประกันใหแกผูใหกู เปนตน
วงเงินที่ 4
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เมื่อไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยที่ขาย
ใหกับลูกคา โดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553
นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก
บริษัทตองชําระหนี้เงินตนขั้นต่ําเปนรายไตรมาส ไตรมาสละไมนอยกวา 8,000,000 บาท เริ่มชําระ
ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2552 เปนตนไป และบริษัทไดแสดงไวภายใตบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (ดูหมายเหตุขอ 8 และ 9)
บริษัทตองไมทําการขาย โอน ใหยืม ใหเชา หรือจําหนายกิจการ หรือทรัพยสินหรือสินทรัพยถาวร

- 39 ของผูกู ยกเวนในกรณีที่เปนธุรกิจปกติของผูกู
วงเงินที่ 5 (วงเงินใหมในป 2553)
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เมื่อไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยที่ขาย
ใหกับลูกคา โดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายใน 6 ป นับตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 5
สิงหาคม 2553) ซึ่งครบกําหนดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อยางไรก็ตามบริษัทไมไดประมาณการยอด
เงินกูที่คาดวาจะตองจายภายในหนึ่งปเพื่อจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล สําหรับเงินกูในสวนนี้
(ดูหมายเหตุขอ 8 และ 9)
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ต อ งปฎิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ สั ญ ญาเงิ น กู กํ า หนดในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ ได แ ก การยก
ผลประโยชนจากการทําประกันภัย สิ่งปลูกสรางบนทรัพยสินของหลักประกันใหแกผูใหกูและการรักษา
อัตราสวนทางการเงิน เปนตน
18. เครื่องมือทางการเงิน
ก. นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3.14
ข.

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคการโดยทั่วไป
และไมไดถือหรือออกอนุพันธทางการเงินใด ๆ สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ
ของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคารวมตั๋วเงินรับ-จาย คางวดที่ยังไม
รับรูเปนรายได รายไดคางรับ เงินกูยืมตาง ๆ คาใชจายคางจายและเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา

ค.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงินกูยืมจากกรรมการ และเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทและ
บริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป

ง.

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสาระสําคัญสวนใหญไม
แตกตางจากมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น ยกเวนเงินลงทุน
ระยะยาวและหนี้สินระยะยาว ไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงไมมีการเปดเผยขอมูล

- 40 ดังกลาว
19. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยาง
นอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาว จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเงินปนผลไมได
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจนครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว
ในป 2553 บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 4.45 ลานบาท ของกําไรสุทธิประจําป ทั้งนี้
เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
ในป 2552 บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 3.79 ลานบาท ของกําไรสุทธิประจําป ทั้งนี้
เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
20. เงินปนผล
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติให
บริษัทจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท เปนจํานวน
เงินรวม 23.72 ลานบาท และไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ผูถือ
หุนของบริษัทยอยมีมติใหบริษัทจัดสรรกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานในป 2547 ใหแกผูถือหุนเปนเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 160 บาท เปนจํานวนเงินรวม 16 ลานบาท และไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 25
มีนาคม 2552
21. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซึ่งโครงสราง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.49:1
(ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 : 0.47:1) และบริ ษั ท มี อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น เท า กั บ 0.51:1 (ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2552 : 0.48:1)
22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป
งบการเงินรวม
2553
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)
91,819,375.56
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(หุน)
1,185,985,052
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
(บาทตอหุน)
0.08

2552
56,089,179.77
1,185,985,052
0.05

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2553
2552
88,802,549.82
75,402,472.04
1,185,985,052
1,185,985,052
0.07
0.06
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23. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั้งหมดของ
บริษัทและบริษัทยอยตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนั กงานและบริ ษั ทจ ายสมทบเข าเงิ นกองทุ นตามโครงการนี้ ในอั ตราร อยละของเงิ นเดื อนของ
พนักงานแตละคน พนักงานจะไดรับสวนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและขอบังคับของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทํางาน บริษัทและบริษัทยอยไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนแหงหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตาม
ขอกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
และ 2552 เปนจํานวนเงิน 2,346,029.78 บาท และ 2,193,931.34 บาท ตามลําดับ
เฉพาะบริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เปนจํานวนเงิน 2,239,117.88 บาท และ 2,097,597.64 บาท ตามลําดับ
24. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่
เปนตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้
ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก
กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการและผูจัดการอาวุโส
25. ภาษีเงินไดและเกณฑการคํานวณ
บริษัทคํานวณภาษีเงินไดโดยใชเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจาย ใหเปนไปตามประมวลรัษฎากร
กําหนดและตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.61/2539 เรื่องการคํานวณกําไรสุทธิและเงินไดสุทธิสําหรับกิจการ
ขายอสังหาริมทรัพยซึ่งจะแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่เลือกปฏิบัติในบางกรณีไดแกการรับรูรายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพยและตนทุนขายดอกเบี้ยจายและคาเสื่อมราคาสําหรับกลุมทรัพยสินประเภทคา
พัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อใชประโยชนรวมกัน
ตั้งแตป 2550 บริษัทไดเลือกใชวิธีการคํานวณภาษีเงินไดในโครงการที่เปดในหรือหลังป 2550 โดย
ใชเกณฑการรับรูรายได และคาใชจาย ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 155/2549 เรื่อง
การใชเกณฑสิทธิในการคํานวณรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งกําหนดให
สามารถเลือกรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จได ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกับทางบัญชี ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
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นโยบายบัญชี
การรับรูรายไดและตนทุนขาย

ทางภาษี

ทางบัญชี

โครงการที่เปดกอนป 2550

รั บ รู รายได ต ามอั ต ราส ว นของงานที่ ทํ า

- รับรูรายไดตามคางวดที่ถึงกําหนดชําระ

เสร็จ

โครงการที่เปดในหรือหลังป 2550
- รับรูรายไดตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
ดอกเบี้ยจาย

เฉพาะสวนของดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระตั้งแต

จะหยุ ด รั บ รู ด อกเบี้ ย จ า ยเมื่ อ บ า นสร า ง

วันที่โครงการนั้นพรอมจะขาย

เสร็จพรอมขาย

คา เสื่อ มราคา-สาธารณู ปโภคส ว นกลาง

มีสิท ธินํา คา สึ กหรอมาหัก เปนรายจ ายในการ

บันทึกเปนตนทุนพัฒนาที่ดินและจะรับรู

ของโครงการ

คํานวณกําไรสุทธิตามวิธีเสนตรงระยะเวลา 5 ป

เปนตนทุนขายตามสัดสวนของรายไดคา
ขาย

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษีเงินไดทางบัญชี
รายรับและรายจายที่แตกตาง
บวก ตนทุนขายที่ไมถือเปนรายจายไดทางภาษี
รายการบวกกลับทางภาษี
รายไดที่ถือเปนรายไดทางภาษี
หัก คางวดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
รายจายที่ถือเปนรายจายไดทางภาษี ตาม ป.61/2539
(คาเสื่อมราคาสาธารณูปโภค)
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนรายจายไดทางภาษี ตาม ป.61/2539
รายการหักออกสําหรับรายการสวนที่ไดรับการยกเวนภาษี
ขาดทุนสะสมยกมาไมเกิน 5 ป
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินไดทางภาษี
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 25%
กําไร(ขาดทุน) สุทธิทางภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
2553
2552
115,782,055.68
88,073,924.47
18,578,196.26
3,188,590.20
11,690,812.00
(19,606,582.00)

2,499,928.36
2,364,129.44
20,731,122.49

(1,065,300.82)
(19,635,510.57)
(1,014,237.33)
107,918,023.42
(26,979,505.86)
80,938,517.56

(387,623.36)
(14,827,817.27)
(16,356,530.63)
(31,411,323.77)
50,685,809.73
(12,671,452.43)
38,014,357.30
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รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัท และบริษัทยอย

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการกอสราง
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนกอสราง
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

กิจการบริหาร
โครงการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (บาท)
กิจการบริหาร
รวม
หมูบาน

กิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

กิจการรับเหมา
กอสราง

1,241,254,358.80
13,478,254.97
1,254,732,613.77

10,893,873.82
214,878.28
11,108,752.10

-

1,241,254,358.80
10,893,873.82
7,043,144.37
7,043,144.37
31,486.16
13,724,619.41
7,074,630.53 1,272,915,996.40

(2,247,000.00)
(162,014.49)

-

1,241,254,358.80
10,893,873.82
4,796,144.37
13,562,604.92
1,270,506,981.91

858,780,840.30
136,076,287.31
94,593,236.94
29,786,346.67
1,119,236,711.22
135,495,902.55
19,713,846.87
115,782,055.68
26,979,505.86
88,802,549.82

6,487,318.03
767,554.50
7,254,872.53
3,853,879.57
3,853,879.57
1,198,273.67
2,655,605.90

-

858,780,840.30
6,487,318.03
3,653,863.14
3,653,863.14
136,076,287.31
2,994,338.18
98,355,129.62
132,300.00
29,918,646.67
6,780,501.32 1,133,272,085.07
294,129.21 139,643,911.33
19,713,846.87
294,129.21 119,930,064.46
33,537.41
28,211,316.94
260,591.80
91,718,747.52

-

(100,628.04)
(2,327,962.44)
-

-

(81,052.05)

-

-

858,680,212.26
6,487,318.03
3,653,863.14
136,076,287.31
96,027,167.18
29,918,646.67
1,130,843,494.59
139,663,487.32
19,632,794.82
120,030,692.50
28,211,316.94
91,819,375.56

179,939,212.53

160.76

-

176,654.99

180,116,028.28

ตัดรายการระหวางกัน
DR.
CR.

งบการเงินรวม

180,116,028.28
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รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (บาท)
กิจการบริหาร
กิจการบริหาร
รวม
โครงการ
หมูบาน

กิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

กิจการรับเหมา
กอสราง

822,265,398.28
15,999,040.00
42,374,358.63
880,638,796.91

1,340,886.73
1,340,886.73

-

5,338,532.72
67,411.59
5,405,944.31

822,265,398.28
5,338,532.72
15,999,040.00
43,782,656.95
887,385,627.95

558,522,616.23
83,511,534.04
94,550,374.40
26,221,968.21
762,806,492.88
117,832,304.03
29,805,675.45
88,026,628.58
12,671,452.43
75,355,176.15

464,553.61
464,553.61
876,333.12
876,333.12
265,009.37
611,323.75

-

2,884,671.03
2,541,622.79
126,000.00
5,552,293.82
(146,349.51)
(146,349.51)
(146,349.51)

558,522,616.23
2,884,671.03
83,511,534.04
97,556,550.80
26,347,968.21
768,823,340.31
118,562,287.64
29,805,675.45
88,756,612.19
12,936,461.80
75,820,150.39

182,782,533.52

7,869.88

-

113,260.67

182,903,664.07

ตัดรายการระหวางกัน
DR.
CR.
(2,172,000.00)
(15,999,040.00)
(4,102,393.84)

งบการเงินรวม

-

822,265,398.28
3,166,532.72
39,680,263.11
865,112,194.11

-

(88,737.15)
(2,256,182.44)
-

-

(197,543.63)

-

-

558,433,879.08
2,884,671.03
83,511,534.04
95,300,368.36
26,347,968.21
766,478,420.72
98,633,773.39
29,608,131.82
69,025,641.57
12,936,461.80
56,089,179.77
182,903,664.07
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27.1 บริษัทไดทําสัญญาเชาตึกแถว อาคาร สํานักงานขาย ที่ดิน และบริการจัดทําและติดตั้งปายโฆษณา
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาและบริการตามสัญญาดังกลาว
ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน
1 ป
4.07
2 ถึง 3 ป
3.46
27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดใหธนาคารพาณิชยในประเทศสามแหงออกหนังสือ
ค้ําประกันตอหนวยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวนเงิน 158.70 ลานบาท (เฉพาะบริษัท 158.30
ลานบาท)
27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดใหสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน
การใชไฟฟาใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท
27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดค้ําประกันการขอกูยืมเงินของลูกคาตอสถาบันการเงิน และค้ํา
ประกันการใชน้ํามัน รวมเปนจํานวนเงิน 0.86 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 11)
27.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันที่ตองจายคาซื้อที่ดินโครงการ จํานวนเงินประมาณ
54.79 ลานบาท
27.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
ก. บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งฟองรองในคดีแพงคงเหลืออยูจํานวน 1 คดีบริษัท
อยูในฐานะผูค้ําประกันหนี้เงินกูยืมรวมชําระหนี้เงินกูกับผูกูเงินหลัก ซึ่งเปนลูกคาของบริษัทเปน
จํานวนเงินรวม 0.60 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยที่ฟองรองนับ
จากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น (คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปน
จํานวนเงินประมาณ 0.31 ลานบาท) โดยกลาวหาวาผูกูเงินหลักผิดนัดชําระหนี้ตามเงื่อนไขในการ
จายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเงินกูยืม ในฐานะที่บริษัทเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูยืมดังกลาว
ดังนั้นบริษัทจึงถูกฟองรองเปนจําเลยที่ 2 ในฐานะเปนลูกหนี้รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลของคดียังไมสิ้นสุด ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณา
ประมาณการผลความเสียหายที่คาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2553 เปนจํานวนเงิน 0.18 ลานบาท โดยแสดงภายใตบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นและรับรูผลเสียหาย
ดังกลาวใน งบกําไรขาดทุนสําหรับป 2550 จํานวนเงิน 0.18 ลานบาท
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ความเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดินในโครงการจํานวน 7.81 ลานบาท พรอมคาใชจายอื่น และ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของทุนทรัพยที่ฟองรองนับจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น (คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 0.63 ลาน
บาท) โดยเรียกรองใหบริษัทซื้อคืนบานของผูซื้อและชดใชคาเสียหาย ตามรายละเอียดดังนี้
คดีที่หนึ่ง ทุนทรัพยฟองรองจํานวนเงิน 5.59 ลานบาท
ป 2552 ศาลชั้นตนไดตัดสินใหบริษัทชดใชคาเสียหาย และบริษัทอยูระหวางการยื่นอุทธณ
คําพิพากษาศาลชั้นตน ตอมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 บริษัทไดทําการเจรจาประนีประนอม
ยอมความกับโจทก โดยบริษัทตกลงจายเงินเพื่อซื้อบานคืนในจํานวนเงิน 4.76 ลานบาท และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหบริษัทตองบันทึกภาระหนี้สินในงบการเงินเพิ่มเติมอีกจํานวน
เงิน 2.52 ลานบาท โดยแสดงภายใตบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น บริษัทไดจายชําระเงินจํานวนนี้
แลวเมื่อเดือนตุลาคม 2553
คดีที่สอง ทุนทรัพยฟองรองจํานวนเงิน 2.22 ลานบาท
ป 2552 อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน ตอมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ศาล
ชั้นตนไดตัดสินยกฟอง อยางไรก็ตามโจทกอยูระหวางการยื่นอุทธรณคําพิพากษาศาลชั้นตน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ผลของคดี ดั ง กล า วยั ง ไม ถึ ง ที่ สุ ด ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได
พิจารณาประมาณการผลความเสียหาย ที่คาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.44 ลานบาท โดยแสดงภายใตบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น และ
บันทึกผลเสียหายดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2552
28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดมีการจัดประเภท
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวน
ของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัด

ตามที่เคย

ตามที่จัด

ตามที่เคย

ประเภทใหม

รายงานไว

ประเภทใหม

รายงานไว

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตนทุนพัฒนาที่ดิน

1,101,411,414.27

1,105,312,581.16

-

-

ที่ดินรอการพัฒนา

1,241,669,298.00

1,237,768,131.11

-

-
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ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทไดยึดเงินมัดจําคาขายที่ดิน จํานวน 30 ลานบาท จากบุคคลที่ไม
เกี่ยวของกัน เนื่องจากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อ - ขายที่ดินที่ตกลงรวมกันของอีกฝายหนึ่ง
ทั้งนี้ เปนไปตามการอนุมัติจากผูบริหารบริษัทใหบันทึกเปนรายไดอื่นทั้งจํานวน
30. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหบริษัทจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 ใหแกผูถือหุนเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท
เปนจํานวนเงินรวม 35.58 ลานบาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554

