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- 13 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ข้อมูลทัว ไป
(ก) ภูมิลาํ เนาและสถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั จดทะเบียนจัดตั*งเป็ นบริ ษทั จํากัดเมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภาพจากบริ ษทั
จํากัด มาเป็ นบริ ษ ัทมหาชนจํากัด ซึ งได้จดทะเบี ย นกับกรมพัฒนาธุ ร กิ จ การค้าแล้วเมือวัน ที 27
พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขชือบริ ษทั เป็ น บริ ษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากัด (มหาชน) (N.C. Housing
Public Company Limited)
บริ ษทั มีทีอยูต่ ามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี*
เลขที 1/765 หมู่ที 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริ ษ ัทประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์เพือการค้าได้แก่ จัด สรรที ดิน และปลูก บ้าน
สําเร็ จรู ปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริ การและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้ น เป็ นต้น
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน
2.1 งบการเงินรวมนี* ได้ร วมบัญชี ต่างๆ ของบริ ษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมทีบริ ษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ทั*งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี*
อัตราร้อยละของการถือหุน้ ทั*งทางตรง
และทางอ้อม
2554
2553

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็นชัวร์โฮม จํากัด
(เป็ นบริ ษทั ร่ วมตั*งแต่วนั ที 31 มีนาคม 2554)

100.00
100.00

100.00
100.00

20.00

-

ลักษณะธุ รกิจ

รับเหมาก่อสร้างและบริ หารโครงการ
บริ หารงานหมู่บา้ น
นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆ
ในกิจการอสังหาริ มทรัพย์

2.2 สินทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึงรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมคิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละ ดังนี* :
อัตราร้อยละของยอดสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ย่อยซึ งรวมอยู่ในงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวม
2554
2553

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี .พร็ อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากัด

0.93
0.13

0.16
0.87

อัตราร้อยละของยอดรายได้ของ
บริ ษทั ย่อยซึ งรวมอยู่ในงบก ําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
2554
2553
0.46
0.19

0.14
0.38

2.3 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ*ือ สําหรับการซื*อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.4 รายการบัญชีทีมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยทีรวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
2.5 งบการเงิน รวมจัด ทําขึ* น โดยใช้น โยบายการบัญ ชีเดี ย วกัน สําหรับรายการบัญ ชีทีเหมือนกัน หรื อ
เหตุการณ์ทางบัญชีทีคล้ายคลึงกัน

- 14 3. หลักเกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี* จดั ทําขึ*นตามมาตรฐานการบัญชีทีกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการทีมีส่วนได้เสี ย
สาธารณะ และการแสดงรายการได้ทาํ ขึ*นตามแบบกําหนดรายการย่อทีตอ้ งมีในงบการเงินสําหรับ
บริ ษทั มหาชนจํากัด ทีกาํ หนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงินนี*ได้จดั ทําขึ*นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบาย
การบัญชี
3.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี 2553 และปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งปี 2552 และฉบับทีออกใหม่ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที มีผลบังคับใช้ต* งั แต่ ร อบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2554 มีดงั ต่อไปนี*
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง นโยบายการบัญชีการเปลียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ส่วนได้เสียในการร่ วมค้า

- 15 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง ประมาณการหนี*สิน หนี*สินทีอาจเกิดขึ*น
และสินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ*น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2552) เรื อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้
เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การ
โฆษณา
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องการนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 (ปรับปรุ ง
2552) เรื องรายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื องผลประโยชน์ของพนัก งาน บริ ษทั ได้ถือ
ปฎิบตั ิตามมาตรฐานทีออกและปรับปรุ งใหม่สาํ หรับปี ปั จจุบนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบาย
การบัญชีของบริ ษทั ตามทีระบุไว้ในหมายเหตุขอ้ 3.3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ส่ วน
ใหญ่ มีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงิ น และการปรั บปรุ งทัน ที ยกเว้น เรื องการบัญ ชีเกี ย วกับ
ผลประโยชน์พนักงานทีบริ ษทั เลือกปรับปรุ งกับกําไรสะสมต้นงวดทั*งจํานวน และการบัญชีเกียวกับ
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ทีบริ ษทั บันทึกปรับปรุ งโดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง
3.3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั*งแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษทั ได้ถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและ
ปรับปรุ งใหม่ตามทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.2 บริ ษทั มีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ดังต่อไปนี*
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องการนําเสนองบการเงิน
ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานการบัญชีทีปรับปรุ งใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกระแสเงินสด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภายใต้ข ้อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ทีป รั บ ปรุ งใหม่ มีก ารเปลีย นแปลงที สํา คัญ และมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ดังนี*
1. ต้น ทุน การรื* อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสิ น ทรัพย์ ต้องถือเป็ นต้น ทุ นของ
สินทรัพย์และมีการคิดค่าเสือมราคาประจําปี
2. การกําหนดค่าเสือมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมือแต่ละส่ วนประกอบ
นั*นมีสาระสําคัญ
3. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตอ้ งมีการประมาณด้วยมูลค่าทีกิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนั จาก
สินทรัพย์น* นั หากมีอายุและสภาพทีคาดว่าจะได้รับในปั จจุบนั เมือสิ* นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
นอกจากนี*ตอ้ งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ*นปี
การเปลียนแปลงดังกล่าวถือปฎิบตั ิโดยวิธีเปลียนทันทีตามทีกาํ หนดวิธีปฎิบตั ิในช่วงเปลียนแปลง
ทีระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื* อถอน การขน
ย้ายและบูรณะสถานทีซึงถือปฎิบตั ิโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื องรายได้
ภายใต้ข ้อกําหนดของมาตรฐานการบัญ ชี ทีป รั บ ปรุ งใหม่ มีก ารเปลีย นแปลงที สํา คัญ และมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ดังนี*
การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดินและรายได้จากการขายอาคารชุด รับรู้เป็ นรายได้ท*งั จํานวนเมือ
ได้มีการโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ *ือแล้ว
บริ ษทั บันทึกการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามโครงการผลตอบแทนพนัก งานอืน ๆ ซึ ง บริ ษัทถื อ ว่า เงิ น ชดเชยดัง กล่ า วเป็ นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี*สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ย วชาญอิ ส ระได้ท ํา การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้
ข้อสมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ*นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั เลือกทีจะบันทึกหนี* สินทั*งหมดดังกล่าวเป็ นครั*งแรกเป็ นรายการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ

- 17 วันที 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19

- 18 4. ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฎิบตั ิ
ตั*งแต่ วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษ ัทได้ถือปฎิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีออกและ
ปรับปรุ งใหม่ ซึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี*
4.1 การเปลียนแปลงนโยบายบัญชีเกียวกับการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั บันทึ กการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยใช้วิธีปรับงบการเงิ น
ย้อนหลัง
โดยถือเสมือนว่าบริ ษทั ได้รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดินและรายได้จากการ
ขายอาคารชุดเป็ นรายได้ท* งั จํานวนเมือได้มีการโอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีสาํ คัญให้แก่ผซู้ *ือ
แล้วมาโดยตลอด
4.2 การเปลียนแปลงนโยบายบัญชีเกียวกับผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั เลือกบันทึกหนี*สินทั*งหมดเป็ นรายการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2554
ตามวิธีปฎิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
มูลค่างานทีเสร็ จยังไม่ได้เรี ยกเก็บลดลง
38,689,853.00
38,689,853.00
สินค้าคงเหลือเพิม ขึ*น
22,446,330.96
22,446,330.96
ต้นทุนการพัฒนาทีดินเพิม ขึ*น
27,095,807.05
27,108,274.69
ค่างวดทียงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้เพิม ขึ*น
35,539,382.00
35,539,382.00
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2553
ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมของการปรับปรุ งนโยบายบัญชีทีเกียวกับการรับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2553
ปรับปรุ งใหม่

244,231,072.31

231,476,059.52

(3,649,133.86)
-

(3,649,133.86)
-

240,581,938.45

227,826,925.66

- 19 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บาท
สําหรับปี สิ*นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายลดลง
49,159,235.00
49,159,235.00
ต้นทุนขายลดลง
28,121,271.87
28,133,739.51
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ลดลง
21,037,963.13
21,025,495.49
กําไรส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ลดลง
21,037,963.13
21,025,495.49
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั*นพื*นฐานของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ลดลง (บาทต่อหุน้ )

งบกระแสเงินสด
มูลค่างานเสร็ จทียงั ไม่เรี ยกเก็บลดลง
สินค้าคงเหลือลดลง
ต้นทุนการพัฒนาทีดินเพิม ขึ*น
ค่างวดทียงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้เพิม ขึ*น

0.018

บาท
สําหรับปี สิ*นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31,862,853.00
4,074,025.08
24,047,246.79
17,296,382.00
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2554
ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมของการปรับปรุ งนโยบายบัญชีเกียวกับการรับรู้รายได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2554 (หลังปรับปรุ ง)
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิม ขึ*น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 1 มกราคม 2554 - (หลังปรับปรุ ง)

0.018

บาท

31,862,853.00
4,074,025.08
24,059,714.43
17,296,382.00
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

307,880,746.83

292,108,908.30

(24,687,096.99)
283,193,649.84
(17,934,612.00)
265,259,037.84

(24,674,629.35)
267,434,278.95
(17,778,940.00)
249,655,338.95

- 20 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บาท
สําหรับปี สิ*นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิม ขึ*น
ต้นทุนบริ การเพิม ขึ*น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม ขึ*น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิม ขึ*น
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเพิม ขึ*น
ต้นทุนทางการเงินเพิม ขึ*น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ลดลง
กําไรส่วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ลดลง
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั*นพื*นฐานของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ลดลง (บาทต่อหุน้ )

46,397.00
656,643.00
458,236.00
1,094,269.00
717,382.00
2,972,927.00

656,643.00
452,851.00
1,077,872.00
711,157.00
2,898,523.00

2,972,927.00

2,898,523.00

0.003

0.002

5. การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ทีประกาศใช้ในระหว่างปี
ในระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้การตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มต้นในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี*
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 เรื องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความ
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 21
เรื อง ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ าก
สินทรัพย์ทีไม่
ได้คิดค่าเสือมราคาทีตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที 25
เรื อง ภาษี เงิ น ได้ - การเปลีย นแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทได้ประเมิน แล้วเห็น ว่าการตี ความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ข ้างต้น จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ทีเริ มใช้การตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว

- 21 6. นโยบายการบัญชีสาํ คัญ
6.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดินและรายได้จากการขายอาคารชุด รับรู้เป็ นรายได้เมือได้มี
การโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ *ือแล้ว
เงินค่างวดส่วนทีเก็บก่อนการโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของให้กบั ผูซ้ *ือจะบันทึกเป็ นค่างวดทียงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
สํารองต้นทุนขายจะคํานวณตามต้นทุนทั*งหมดทีประมาณการว่าจะเกิดขึ*นจริ งของโครงการ
และรับรู้ตามสัดส่วนของรายได้จากการขาย อย่างไรก็ดีสาํ รองต้นทุนขายจะถูกปรับปรุ งให้ใกล้เคียง
กับต้นทุนจริ งในกรณี ทีปัจจัยต้นทุนจริ งเปลียนไปอย่างเป็ นนัยสําคัญ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีอตั ราส่วนของงานทีทาํ เสร็ จ
(Percentage of completion method) เงินค่ างวดที เก็บได้เกิ นกว่าอัตราส่ ว นของงานที ทาํ เสร็ จจะ
บันทึกเป็ นรายได้รับล่วงหน้า ส่วนทียงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกเก็บเงินจะบันทึกเป็ นรายได้คา้ งรับ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงบันทึกรายได้ค่าบริ หารหมู่บา้ นเมือให้บริ การแล้วเสร็ จตามระยะเวลาของ
สัญญา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้รายได้อืน และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดประกอบด้วยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตัวn สัญญาใช้เงินทีจะครบ
กําหนดภายใน 3 เดือนข้างหน้า โดยไม่รวมรายการเงินฝากทีติดภาระคํ*าประกัน
6.3 ค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั*งค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี* ทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี*
ไม่ได้ท* งั นี* โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ย กเก็บหนี* ในอดีต ควบคู่กบั การวิเคราะห์
ฐานะปัจจุบนั ของลูกหนี*
6.4 สินค้าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริ มทรั พย์เพือขายแสดงในราคาทุ น หรื อมูลค่ าสุ ทธิ จ ะได้รั บ
แล้ว แต่ มูลค่ าใดจะตํากว่า ราคาทุ น ประกอบด้วยต้น ทุ น ในการได้มาซึ งที ดิ น ค่ าพัฒ นาที ดิ น ค่ า
ก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับโครงการ
วัสดุ ก่ อสร้ างคงเหลือแสดงในราคาทุ น ตามวิธีเข้าก่ อน-ออกก่ อนหรื อมูล ค่ าสุ ทธิ ทีได้รั บ
แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับ เป็ นการประมาณราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณ
การต้นทุนทีจาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสินค้าได้
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ต้นทุนการพัฒนาทีดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึงทีดินค่า
พัฒนาทีดิน ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับโครงการ
ทีดิ นรอการพัฒ นาเป็ นที ดิน ทีบริ ษทั มีความตั*งใจทีจ ะถือไว้เพือประโยชน์ในอนาคต โดย
แสดงตามราคาทุนซึงอาจปรับด้วยค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ราคาทุนประกอบด้วย ค่าทีดิน
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเพือให้ได้มาซึงทีดิน รวมทั*งต้นทุนการกูย้ ืมทีเกิดในระหว่างการพัฒนา
ทีดิน เฉพาะในขณะทีมีการพัฒนาทีดินนั*น
6.6 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ีใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสินทรัพย์หรื อพัฒนาโครงการทีตอ้ งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสินทรัพย์น* นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรื อเมือการก่อสร้างเสร็ จสิ* นหรื อ
หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอืน ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งวดทีเกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี*ยและต้นทุนอืนทีเกิดขึ*นจากการกูย้ มื นั*น ๆ
สําหรั บ เงิ น กู้ที กู้ม าโดยมี ว ตั ถุป ระสงค์เฉพาะเพื อพัฒ นาโครงการ ดอกเบี* ยจ่ า ยดังกล่า ว
ประกอบด้วยดอกเบี*ยทีจ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ * นั ไปลงทุนชัว คราว ส่ วนเงินทีกมู้ า
เพือวัตถุประสงค์ทวั ไปดอกเบี*ยจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั*นด้วยอัตราการตั*งขึ*น
เป็ นทุน อัตราการตั*งขึ*นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี ทีไม่
รวมต้นทุนการกูย้ มื ของเงินทีกมู้ าโดยเฉพาะ
6.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงกิจการทีบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน
ซึงโดยทัว ไปแล้ว บริ ษทั จะถือหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึงหนึ ง บริ ษทั ได้รวมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั*งแต่วนั ทีบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง อํานาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ การด้อยค่า(ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ ว ม หมายถึงกิจ การที บริ ษ ัทมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ ง
โดยทัว ไป แล้วบริ ษทั จะถือหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิออก
เสียงทั*งหมด เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรับรู้เริ มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงใน
งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิจาก
ค่าเผือ การด้อยค่า(ถ้ามี)
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตราสารทุนในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอ
ซื*อหลังสุด ณ สิ*นวันทําการสุดท้ายของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี* คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี*ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยม คือต้นทุ นของเงินลงทุ นทีสูงกว่ามูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนทีบริ ษทั มีส่ว น
แบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิทีระบุได้ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ณ วันทีได้มาซึงบริ ษทั นั*น ค่าความ
นิยมทีเกิดจากการได้มาซึงบริ ษทั ย่อยถูกแสดงแยกบรรทัดไว้ในงบการเงินรวม ส่ วนค่าความนิ ยมที
เกิดจากการได้มาซึงบริ ษทั ร่ วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และจะถูกทดสอบการด้อย
ค่าโดยรวมเป็ นส่วนหนึงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิยมทีรับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการ
ด้อยค่าสะสม ในแต่ละปี บริ ษทั จะมีการทดสอบค่าความนิ ยมว่าเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ โดยคํานวณ
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณ
การโดยผูบ้ ริ หาร และค่าเผือ การด้อยค่าของค่าความนิยมทีรับรู้แล้วจะไม่มีการโอนกลับรายการ
ต้นทุนของการได้มาของเงินลงทุนทีต าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษ ัทย่อย ผลต่ างจะถูกพิจ ารณาเป็ นค่ าความนิ ย มติด ลบและจะถูก รั บรู้ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จทันที
6.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุ นหักค่าเสื อมราคาสะสม
และค่าเผือ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุน รับรู้เมือเริ มแรกที ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุน ทางตรงอืน ๆ ทีเกี ยวกับการจัดหา
สินทรัพย์เพือให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั*งต้นทุนในการรื* อถอน
ขนย้าย และการบูรณะสถานทีต*งั ของสินทรัพย์ซึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี*
อาคาร
20 ปี
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
20 ปี
เครื องจักรและอุปกรณ์
5 ปี
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย
5 ปี
เครื องใช้สาํ นักงาน
5 ปี
เครื องตกแต่งและติดตั*ง
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
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บริ ษทั คิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจาก
กันเมือส่วนประกอบแต่ละส่ วนนั*นมีตน้ ทุนทีมีนัยสําคัญเมือเทียบกับต้นทุนทั*งหมดของสิ นทรัพย์
นั*น
ค่าเสือมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั*ง
บริ ษทั ตัดรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมือจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผล
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายหรื อตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
6.9 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีบริ ษทั ซื*อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัด
จําหน่ ายสะสมและค่ าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจําหน่ ายและบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจาก
วันทีอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี*
ค่าลิขสิทธิoโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 ปี
6.10 เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อืน
เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อืน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน) แสดงใน
ราคาทุน
6.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์
อืนทุกวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีขอ้ บ่งชี*ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์น* นั ทั*งนี* มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสียงซึงเป็ นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีกาํ ลังพิจารณาอยู่
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการ
ประเมิน มูลค่ าที ร ะมัด ระวังทีสุด ซึงเหมาะสมกับสิ น ทรั พย์ และสามารถสะท้อนถึงจํานวนเงิ น ที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ ายนั*น
ผูซ้ *ือกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จะถูกกลับรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
เพิม ขึ*นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาสะสม

- 25 หรื อค่าตัดจําหน่าย
6.12 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
บุค คลหรื อกิ จ การที เกี ย วข้องกัน หมายถึง บุ ค คลหรื อกิ จ การที มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษ ัท ถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ทีทาํ หน้าทีถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี*
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึงถือหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญ กับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั*งสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเกียวข้อง
กับบุคคลเหล่านั*น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื*อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
6.13 ประมาณการหนี*สิน
ประมาณการหนี* สินจะรั บรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมือบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมีภาระ
หนี*สินเกิดขึ*นจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันซึงเป็ นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระหนี* สิน
ดังกล่าว โดยภาระหนี*สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชือถือ
6.14 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที ได้โ อนความเสี ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรั พย์สิน
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีความตั*งใจทีจะใช้สิทธิในการซื*อทรัพย์สินเมือถึงวันทีครบกําหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพัน
สําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจํานวนดอกเบี*ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดปี ปัจจุบนั ตามอัตราดอกเบี*ยทีแท้จริ ง
6.15 เครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง
ฐานะการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
เครื องมือทางการเงิ น ที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้ว ย เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั*นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี* การค้าและเจ้าหนี*
การค้ารวมตัวn เงินรับ-จ่าย เงินกูย้ ืมต่างๆ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา ซึง
นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง

- 26 6.16 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั*น
บริ ษทั รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี*ยงชีพ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั*งกองทุนสํารองเลี*ยงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงาน
จ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี*ยงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของบริ ษทั เงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี*ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี
ทีเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษ ัทมี ภ าระสําหรั บเงิ น ชดเชยที ต ้องจ่ ายให้แก่ พ นัก งานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนัก งานอื น ๆ ซึ งบริ ษัท ถือ ว่า เงิ น ชดเชยดัง กล่ าวเป็ น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนี*สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ข ้อสมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ*น เงิ นเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
บริ ษทั เลือกทีจะบันทึกหนี*สินทั*งหมดดังกล่าวเป็ นครั*งแรกเป็ นรายการปรับปรุ งกําไรสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19
6.17 กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและเฉพาะบริ ษทั เป็ นกําไรต่อหุ ้นขั*นพื*นฐานคํานวณ
โดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนักของหุ ้นสามัญทีถือโดยบุคคลภายนอกที
ออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี
6.18 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนทีจะต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากรเกณฑ์
การคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และนโยบายทีใช้ให้ดูเพิม เติมทีหมายเหตุขอ้ 32

- 27 6.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื องทีมีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกล่าวนี*จะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีเกียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และ
หนี* สิน และต่ อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกับสิ นทรั พย์และหนี* สินทีอาจ
เกิดขึ* น ซึงผลทีเกิดขึ* นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทีสาํ คัญมีดงั นี*
6.19.1 สัญญารับเหมาก่อสร้าง
บริ ษทั ย่อยรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าภายในโครงการของบริ ษทั โดยอ้างอิงกับ
ขั*นความสําเร็ จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอัตราร้ อยละทีวิศวกรกําหนดทั*งนี* ไม่รวม
ต้นทุนทีดิน เมือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่ าเชือถือ
ขั*นความสําเร็ จของงานก่อสร้างถูกกําหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย
วิศวกรโครงการ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขั*นความสําเร็ จของงาน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลทีได้รับจากวิศวกร
6.19.2 ประมาณการต้นทุนโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมาณการต้นทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจ้าง
ปลูกสร้างบ้าน จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคํานวณจํานวนและมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้างทีตอ้ งใช้ในโครงการปลูกสร้างบ้านดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ ้ย ทีตอ้ งใช้ใน
การให้งานโครงการปลูกสร้างบ้านจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการ
เปลียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทําการ
ทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมําเสมอ และทุกคราวทีตน้ ทุนทีเกิดขึ*นจริ งแตกต่างจาก
ประมาณการต้นทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ
6.19.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน
ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้ างบ้าน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจและข้อมูลต่างๆทีเกียวข้องในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ*นจากการ
รับประกันผลงานและการเรี ยกร้องค่าความเสี ยหายจากงานปลูกสร้างบ้านตามสัญญา โดย
อาศัยการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความเสียหายทีเกิดขึ*นจริ งและ
ข้อมูลสถิติในอดีต เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานทีแตกต่าง
กันอาจมีผลต่อจํานวนประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน

- 28 6.19.4 ค่าเผือ การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ ต้นทุนการพัฒนาทีดินและทีดินรอการพัฒนา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสิ น ค้าคงเหลือ ต้น ทุนการพัฒนาทีดิ น
และทีดินรอการพัฒนา เมือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญ ฝ่ าย
บริ หารพิจารณาปรับลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ต้น ทุนการพัฒนาทีดิน และทีดิ นรอการ
พัฒนาเท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตามความมีสาระสําคัญ และการปรับ
ลดมูลค่าดังกล่าวขึ*นกับดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
6.19.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้ น
บริ ษทั ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิ ติบุคคลหมู่บา้ น โดยใช้อตั ราตามทีกฎหมาย
กําหนดและใช้มลู ค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็ นฐานในการคํานวณ
6.19.6 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทาง
การเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ
พิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีเช่าดังกล่าว
แล้วหรื อไม่
6.19.7 ค่าเผือ หนี* สงสัยจะสูญของลูกหนี*
ในการประมาณค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญของลูกหนี* ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ*นจากการไม่สามารถรับชําระหนี* คืนจากลูกหนี*
แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประวัติก ารจ่ายชําระหนี* อายุของหนี* ทีค งค้างและฐานะการเงิน ที
เป็ นอยูใ่ นขณะนั*น
6.19.8 ค่าเผือ การด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตั*งค่าเผือ การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน
การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่
นั*นจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
6.19.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่ าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่ นนั*น
เกิดขึ*น

- 29 นอกจากนี* ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํา
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น* นั ในการนี*ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพย์น* นั
6.19.10 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบัน ทึก และวัด มูลค่ าของโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ณ วัน ที ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั*งการเลือก
อัตราคิดลดทีเหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั*นๆ
6.19.11 คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั มีหนี*สินทีอาจจะเกิดขึ*นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึงฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิ จในการประเมิน ผลของคดี ทีถูก ฟ้ องร้องแล้วและเชือมัน ว่าประมาณการหนี* สิ น
ดังกล่าว ณ วันทีในงบการเงินมีจาํ นวนทีเพียงพอ
7. รายการบัญชีกบั บริ ษทั และบุคคลทีเกียวข้องกัน
บริ ษ ัทมี ร ายการบัญ ชี ก ับบริ ษ ัท และบุ ค คลที เ กี ย วข้อ งกัน สิ น ทรั พ ย์ หนี* สิ น รายได้ ต้น ทุ น และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ งของบริ ษทั เกิดขึ*นจากรายการกับบริ ษทั และบุคคลเกียวข้องกันดังกล่าว บริ ษทั เหล่านี*
เกียวข้องกัน โดยการมีผถู้ ือหุน้ บางส่วนและ/หรื อกรรมการร่ วมกัน ผลของรายการดังกล่าวซึงเป็ นรายการ
ปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบการเงินตามมูลฐานทีตกลงกันโดยบริ ษทั และบุคคลทีเกียวข้องกัน
รายการบัญชี ทีมีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษ ัทและบุ คคลที เกี ยวข้องกัน ซึ งได้รวมไว้ในงบ
การเงินดังนี*

- 30 ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทีมีสาระสําคัญ ดังนี*
บาท
งบการเงินรวม
ลักษณะความสัมพันธ์
เจ้าหนี*บริ ษทั ทีเกีย วข้องกนั
- บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์
บริ ษทั ย่อย
จํากดั
- บริ ษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน แอนด์
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกนั
เดคคอร์เรชัน จํากดั
- บริ ษทั สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุกอ่ สร้าง จํากดั ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกนั
- หจก. สถาพรวัฒนาขนส่ง
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกนั
เงินกูย้ มื ระยะสั*นจากบริ ษทั ทีเกีย วข้องกนั
- บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากดั
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ยอดเพิม ระหว่างปี
ยอดลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
- บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์
จํากดั
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ยอดเพิม ระหว่างปี
ยอดลดลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
- คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ยอดเพิม ระหว่างปี
ยอดลดลงระหว่างปี

-

-

7,407,318.62

4,222,776.48

226,050.77
24,171,407.17
23,862.50
24,421,320.44

362,557.06
26,660,329.13
3,500.00
27,026,386.19

226,050.77
21,615,586.98
23,862.50
29,272,818.87

362,557.06
26,589,295.25
3,500.00
31,178,128.79

-

-

-

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

-

-

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

-

-

14,550,000.00
(14,550,000.00
)
-

116,400,000.00
(116,400,000.00
)
-

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

11,715,000.00
(11,715,000.00
)
-

12,450,000.00
(735,000.00)

บริ ษทั ย่อย

14,550,000.00
14,550,000.00

กรรมการ
116,400,000.00
(116,400,000.00
)
-

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

11,715,000.00
(11,715,000.00)

12,450,000.00
(735,000.00)

-

11,715,000.00
128,115,000.00

116,400,000.00

116,400,000.00

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
ดอกเบี*ยค้างจ่ายบริ ษทั ทีเกีย วข้องกนั
- บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์
จํากดั

2553

บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
- ผูจ้ ดั การกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอด
ธรรม*
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ยอดเพิม ระหว่างปี
ยอดลดลงระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

บริ ษทั ย่อย

-

-

-

11,715,000.00
128,115,000.00
18,336.99

* ผูจ้ ดั การกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วย
- คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
- คุณประสิทธิo ตันฑเทอดธรรม
- คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม
- คุณสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม

เงินกูย้ มื ระยะสั*นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน เป็ นการกูย้ ืมโดยออกเป็ นตัวn สัญญาใช้เงิน โดยเสี ยอัตรา

- 31 ดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี ในปี 2554 และ 2553 ครบกําหนดจ่ายชําระตามวันทีระบุไว้หน้าตัวn
เงินกูย้ มื กรรมการทีเกิดขึ*นส่วนใหญ่ เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และจ่ายชําระเงินกูย้ ืม
ของบริ ษทั
เงินกูย้ มื กรรมการ เป็ นการกูย้ มื โดยออกเป็ นตัวn สัญญาใช้เงิน โดยเสียอัตราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
ในปี 2554 และ 2553 และกําหนดจ่ายคืนตามวันทีระบุไว้หน้าตัวn
บาท

งบการเงินรวม
2554
2553

นโยบายกาํ หนดราคา
รายการในระหว่างปี
บริ ษทั ย่อย
รายได้อืนๆ - ค่าเช่าสํานักงาน
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากดั
อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน
รายได้อืนๆ - ค่าสาธารณูปโภค
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากดั
อัตรา 1,401.87 บาทต่อเดือน
ค่าบริ การก่อสร้างบ้าน
บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์ จํากดั
ราคาทุนบวกกาํ ไร 10%
ค่าบริ หารโครงการ
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากดั
ขั*นตํา 30,000 บาท / โครงการ
ค่าสาธารณูปโภค
บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์ จํากดั
ราคาทุน
ดอกเบี*ยจ่าย
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง แมเนจเม้นท์ จํากดั
อัตราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
บริ ษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต* ี แมเนจเม้นท์ จํากดั
อัตราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี
บุคคลหรื อกิจการทีเกีย วข้อง
ค่าซื*อวัสดุกอ่ สร้าง
บริ ษทั สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุกอ่ สร้าง จํากดั
ราคาตลาด
บริ ษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน แอนด์ เดคคอร์เรชัน จํากดั ราคาตลาด
ค่าขนส่ง
ห้างหุ ้นส่วนจํากดั สถาพรวัฒนา ขนส่ง
ราคาตลาด
ค่าเช่าทีดิน
นางพัชริ นทร์ ตันฑเทอดธรรม
เดือนละ 55,000 บาท
ดอกเบี*ยจ่าย
ผูจ้ ดั การกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม *
อัตราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
อัตราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

-

-

60,000.00

60,000.00

-

-

16,822.44

16,822.44

-

-

12,596,261.61

-

-

-

2,466,000.00

2,247,000.00

-

-

2,070.00

4,140.00

-

-

47,421.23

8,222.61
72,829.44

100,888,213.98
155,082.59

57,589,120.18
228,694.28

95,224,880.90
155,082.59

57,087,927.54
228,694.28

20,362.50

6,300.00

20,362.50

6,300.00

660,000.00

660,000.00

660,000.00

660,000.00

4,712,983.57
330,042.12

8,661,587.31
675,233.50

4,712,983.57
330,042.12

8,661,587.31
675,233.50

* ผูจ้ ดั การกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วย
- คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
- คุณประสิทธิo ตันฑเทอดธรรม
- คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม
- คุณสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม

ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษ ัทได้ให้สถาบันการเงิน แห่ งหนึ ง ออกหนังสื อคํ*าประกัน เพือคํ*า
ประกันการใช้ไฟฟ้ าให้กบั บริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท

ผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั*น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2554

งบการเงินรวม

34,059,773.68
1,094,266.00
35,154,039.68

บาท
2553

29,918,646.67
29,918,646.67

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
33,918,653.68
1,077,871.00
34,996,524.68

29,786,346.67
29,786,346.67

- 32 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี*เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที
เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอืน ทั*งนี*
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลทีกาํ หนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่
กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การอาวุโส
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

2554
622,400.00
9,661,460.00
68,249,061.27
78,532,921.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
612,400.00
21,090,711.00
9,544,204.88
2,746,639.54
57,648,454.18
1,008,353.69
67,805,059.06
24,845,704.23

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

เงินฝากธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้รับดอกเบี*ยในอัตราลอยตัวตามอัตราทีธนาคารกําหนด
9. เงินลงทุนชัว คราว
บัญชีประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
2554
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
- กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์สะสมทรัพย์
ตราสารหนี*
รวม

2553

ราคาทุน
114,528.19

มูลค่ายุติธรรม
114,528.19

ราคาทุน
113,572.47

มูลค่ายุติธรรม
113,572.47

18,498,517.00
18,613,045.19

18,619,748.34
18,734,276.53

113,572.47

113,572.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
- กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์สะสมทรัพย์
ตราสารหนี*
รวม

2553

ราคาทุน
114,528.19

มูลค่ายุติธรรม
114,528.19

ราคาทุน
113,572.47

มูลค่ายุติธรรม
113,572.47

498,517.00
613,045.19

526,961.79
641,489.98

113,572.47

113,572.47

10. ลูกหนี*การค้า - สุทธิ
ลูกหนี*การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2554

กิจการอสังหาริ มทรัพย์
ลูกหนี* การค้า

330,560.00

2553
412,235.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
330,560.00

412,235.00

- 33 กิจการรับเหมาก่อสร้างและบริ หารโครงการ
รายได้คา้ งรับค่ารับเหมาก่อสร้าง
กิจการบริ หารหมู่บา้ น
ลูกหนี* คา่ บริ หารหมู่บา้ น
รวม
หัก ค่าเผือหนี* สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี* การค้า - สุ ทธิ

-

196,817.75

-

-

264,165.00
594,725.00
(330,560.00)
264,165.00

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

330,560.00
(330,560.00)
-

412,235.00
(297,402.00)
114,833.00

ลูกหนี*การค้า วิเคราะห์แยกตามอายุหนี*ทีคา้ งชําระได้ดงั นี*
บาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
มากกว่า 0 เดื อนถึง 3 เดื อน
มากกว่า 3 เดื อนถึง 6 เดื อน
มากกว่า 6 เดื อนถึง 12 เดื อน
มากกว่า 12 เดื อน
รวม

2554
264,165.00
330,560.00
594,725.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
40,675.00
20,000.00
330,560.00
351,560.00
330,560.00
412,235.00

2553
922,259.75
20,000.00
351,560.00
1,293,819.75

ค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี*
บาท

ยอดต้นปี
เพิม ขึ*น
ลดลง
ยอดสิ* นปี

งบการเงินรวม
2554
2553
297,402.00
532,952.00
33,158.00
(235,550.00)
330,560.00
297,402.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
297,402.00
532,952.00
33,158.00
(235,550.00)
330,560.00
297,402.00

รายการค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญทีลดลงในระหว่างปี 2553 เกิดจากการได้รับคืนเงินจํานวน 0.10 ล้าน
บาท และตัดหนี*สูญจํานวน 0.14 ล้านบาท
11. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554

ราคาทุนบ้านสร้างเสร็ จ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
321,140,392.81 326,506,569.64
643,045.00
321,783,437.81 326,506,569.64
(670,000.00)
321,113,437.81 326,506,569.64

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
321,140,392.81 326,506,569.64
321,140,392.81 326,506,569.64
(670,000.00)
320,470,392.81 326,506,569.64

บาท

- 34 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
มูลค่าสินค้าคงเหลือทีรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี
มูลค่าสินค้าคงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็ นต้นทุนขายสําหรับปี
670,000.00
มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือทีปรับลดลงสําหรับปี
-

- 35 บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันตามสัญญาจะซื*อจะขายทีเซ็นต์สญ
ั ญาแล้ว ดังนี*

บ้านสร้างเสร็ จ
บ้านสร้างเสร็ จทีเซ็นต์สัญญาจะซื* อจะขายแล้ว
บ้านสร้างเสร็ จคงเหลือยกไปทียงั ไม่ได้
ทําสัญญาจะซื* อจะขาย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
หน่วย
ล้านบาท
หน่วย
ล้านบาท
83
321.14
117
326.51
(21)
(48.46)
(39)
(99.78)
62

272.68

78

226.73

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ทั*งหมดจํานวน 321.14 ล้านบาท และ
326.51 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปคํ*าประกันส่ วนหนึ งของวงเงิ นกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศจํานวน 1,542.98 ล้านบาท และ 1,700.83 ล้านบาท ตามลําดับ
12. ต้นทุนการพัฒนาทีดินและทีดินรอการพัฒนา
12.1 ต้นทุนการพัฒนาทีดินทีเกิดขึ*นแล้ว ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

ทีดินและค่าพัฒนาทีดิน
ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค
บ้านระหว่างปลูกสร้าง
ดอกเบี*ยคิดเข้าต้นทุน
รวม
หัก โอนไปสิ นค้าสําเร็ จรู ป
โอนไปต้นทุนขาย
ต้นทุนการพัฒนาทีดิน
หัก ค่าเผือมูลค่าต้นทุนการพัฒนา
ทีดินลดลง
ต้นทุนการพัฒนาทีดิน - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
2,355,922,850.73 2,053,726,321.58 2,355,922,850.73 2,053,726,321.58
549,219,577.18
535,202,830.29
549,219,577.18
535,202,830.29
3,424,691,441.91 2,908,353,536.55 3,425,558,683.60 2,908,391,073.11
290,694,987.17
274,354,976.29
290,694,987.17
274,354,976.29
6,620,528,856.99 5,771,637,664.71 6,621,396,098.68 5,771,675,201.27
(321,140,392.81) (326,506,569.64) (321,140,392.81) (326,506,569.64)
(4,936,433,072.36) (4,260,725,430.79) (4,936,433,072.36) (4,260,725,430.79)
1,362,955,391.82 1,184,405,664.28 1,363,822,633.51 1,184,443,200.84
(40,485,682.34)
1,322,469,709.48

1,184,405,664.28

(40,485,682.34)
1,323,336,951.17

1,184,443,200.84

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
มูลค่าสินค้าคงเหลือทีรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี
มูลค่าสินค้าคงเหลือทีปรับลดลงและรับรู้เป็ นต้นทุนขายสําหรับปี 40,485,682.34
มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือทีปรับลดลงสําหรับปี
-

- 36 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทีดินและสิ งปลูกสร้างบนทีดินในโครงการของบริ ษทั
ทั*งหมดรวมจํานวน 1,363.82 ล้านบาท และ 1,184.43 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปคํ*าประกันส่ วน
หนึ งของวงเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ จํานวนเงิน 1,542.98 ล้านบาท และ
1,700.83 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี สิ*นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ได้บนั ทึกดอกเบี*ยทีเกียวข้องส่ วนหนึ ง
จํานวนเงินประมาณ 28.37 ล้านบาท และ 22.08 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้เป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุนการ
พัฒนาทีดิน โดยมีอตั ราการตั*งขึ*นเป็ นทุนสําหรับการคํานวนณดอกเบี*ยเท่ากับร้อยละ 7.16 และร้อยละ
5.60 ตามลําดับ
12.2 ภาระจากการพัฒนาโครงการทีดาํ เนินการอยู่
จํานวนโครงการทีดาํ เนินการอยูต่ น้ ปี
จํานวนโครงการทีปิดแล้ว
จํานวนโครงการทีเปิ ดใหม่
จํานวนโครงการทีดาํ เนินการอยูส่ *ินปี
มูลค่าซื*อขายทีได้ทาํ สัญญาแล้วทั*งสิ*น (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ
ทีเปิ ดดําเนินการอยู่

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
15
17
1
3
2
1
16
15
7,163.78
6,781.67
61.62

65.94

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั มีขอ้ ผูกพันทีจะต้องทําการพัฒนาโครงการใน
ส่ วนของสาธารณูปโภคส่ วนกลางสําหรับโครงการที ดาํ เนิ นอยูเ่ ป็ นมูลค่า 144.68 ล้านบาท และ
104.38 ล้านบาท ตามลําดับ
12.3 ทีดินรอการพัฒนา
บาท

ยอดยกมา
บวก เพิม ในระหว่างปี
รวม
หัก โอนออกเป็ นต้นทุนพัฒนาทีดิน
ลดลงจากการขาย
ทีดินรอการพัฒนา

งบการเงินรวม
2554
2553
1,408,598,944.54 1,241,669,298.00
339,549,501.65
166,929,646.54
1,748,148,446.19 1,408,598,944.54
(210,326,601.91)
(167,002,866.76)
1,370,818,977.52 1,408,598,944.54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
1,404,690,071.41 1,237,768,131.11
339,549,501.65
166,921,940.30
1,744,239,573.06 1,404,690,071.41
(210,326,601.91)
(163,450,604.63)
1,370,462,366.52 1,404,690,071.41

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้นาํ ทีดินรอการพัฒนาทั*งหมด
ไปคํ*าประกันวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ จํานวนเงิน 1,542.98 ล้านบาท และ
1,700.83 ล้านบาท ตามลําดับ

- 37 13. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - สุทธิ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,642,261.34

2,016,704.02

2,618,532.94

1,990,545.74

ลูกหนี*กรมสรรพากร

840,134.59

946,289.17

731,335.16

761,239.45

ลูกหนี*สาํ รองจ่าย
ลูกหนี*ตามสิ ทธิ เรี ยกร้อง (ดูหมายเหตุขอ้ 34.4 ก)

3,139,781.39
180,000.00

2,136,004.18
180,000.00

180,000.00

180,000.00

เงินมัดจําค่าซื* อทีดิน
เงินให้กยู ้ ืมพนักงาน

4,421,660.00

4,100,000.00
-

4,053,190.00

4,100,000.00
-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

1,634,358.68

1,600,120.89

1,206,572.18

1,562,244.86

12,858,196.00
(313,154.00)

10,979,118.26
(313,154.00)

8,789,630.28
(313,154.00)

8,594,030.05
(313,154.00)

12,545,042.00

10,665,964.26

8,476,476.28

8,280,876.05

รวม
หัก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

ค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี*
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

ยอดต้นปี
เพิม ขึ*น
ลดลง

313,154.00
-

316,578.00
(3,424.00)

313,154.00
-

316,578.00
(3,424.00)

ยอดสิ* นปี

313,154.00

313,154.00

313,154.00

313,154.00

ในระหว่างปี 2553 รายการค่าเผือ หนี*สงสัยจะสูญลดลงในระหว่างปี 2553 เกิดจากการได้รับ
คืนเงินจํานวน 0.003 ล้านบาท
14. เงินฝากทีติดภาระคํ*าประกัน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 และ 2553 บริ ษ ัทมีเงิ น ฝากประจํา จํานวนเงิ น 869,913.35 บาท และ
861,522.92 บาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค* าํ ประกันการขอกูเ้ งินของลูกค้า และคํ*าประกันการ
ใช้น* าํ มัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 217,475.95 บาท และ
214,541.16 บาท ตามลําดับ ได้นาํ ไปคํ*าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และให้ธนาคารออกหนังสื อคํ*า
ประกันต่อหน่วยงานราชการ
เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี*ยในอัตราลอยตัวตามทีธนาคารกําหนด

- 38 15. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนชําระแล้ว (บาท)

ถือหุ้นร้อยละ

2554

2553

2,000,000.00

-

2554

จํานวนเงิน (บาท)

2553

2554

เงินปันผลรับ (บาท)

2553

2554

2553

-

-

วิธีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็นชัวร์โฮม จํากัด

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน
20

-

39,456.27

-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ต* ี
แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง
แมเนจเม้นท์ จํากัด

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน

10,000,000.00 10,000,000.00

100

100

23,990,889.64

24,848,228.95

-

-

100

100

3,647,602.07

3,788,107.53

-

-

27,638,491.71

28,636,336.48

-

-

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน

1,000,000.00

1,000,000.0
0

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ

27,638,491.71

28,636,336.48

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนชําระแล้ว (บาท)

ถือหุ้นร้อยละ
2554

จํานวนเงิน (บาท)

2554

2553

2553

2,000,000.00

-

20

10,000,000.00

10,000,000.0

100

100

100

100

2554

เงินปันผลรับ (บาท)

2553

2554

2553

-

-

-

-

-

-

-

-

วิธีราคาทุน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็นชัวร์โฮม จํากัด

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน
-

400,000.00

-

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ซี. พร็ อพเพอร์ต* ี
แมเนจเม้นท์ จํากัด

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน

11,864,497.95

11,864,497.95

0
บริ ษทั ควอลิต* ี ลิฟวิง
แมเนจเม้นท์ จํากัด

การถือหุ้น/
กรรมการร่ วมกัน

1,000,000.00

1,000,000.00

11,864,497.95

11,864,497.95

หัก : ค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ

11,864,497.95

11,864,497.95

- 39 16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม (บาท)
ยอดตามบัญชี

จํานวนที

จํานวน

จํานวนทีรับโอน

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 53

เพิม ขึ*น

ทีลดลง

(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 54

ราคาทุน
ทีดิน - สํานักงาน
- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

1,947,858.35

-

(1,287,858.35)

-

660,000.00

82,259,898.06

-

-

-

82,259,898.06

11,236,190.47

-

(1,032,888.47)

-

10,203,302.00

124,163,638.02

-

-

-

124,163,638.02

-

-

43,923,622.24

43,523,622.24

400,000.00

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

6,289,238.59

-

-

-

6,289,238.59

เครื องจักรและอุปกรณ์

2,104,418.98

2,089,629.98

-

-

4,194,048.96

เครื องใช้สํานักงาน

23,738,492.07

3,532,167.47

(946,982.71)

-

26,323,676.83

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

13,414,972.98

2,650,469.06

(15,859.06)

-

16,049,582.98

ยานพาหนะ

13,826,695.75

4,024,801.00

(1,003,430.00)

899,000.00

17,747,066.75

5,196,000.00

-

-

(899,000.00)

4,297,000.00

327,701,025.51

12,697,067.51

(4,287,018.59)

-

336,111,074.43

(8,473,840.32)

(519,928.03)

239,262.24

-

(8,754,506.11)

(51,107,348.71)

(6,067,668.23)

-

-

(57,175,016.94)

(40,939,761.36)

(1,539,976.43)

-

-

(42,479,737.79)

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

(2,960,661.86)

(314,461.90)

-

-

(3,275,123.76)

เครื องจักรและอุปกรณ์

(1,785,205.87)

(192,456.90)

-

-

(1,977,662.77)

เครื องใช้สํานักงาน

(19,214,106.15)

(1,390,195.30)

937,981.00

(19,666,320.45)

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

(10,450,650.91)

(1,107,680.57)

14,480.77

(11,543,850.71)

ยานพาหนะ

(11,921,876.21)

(518,923.65)

1,003,429.00

(389,011.09)

(11,826,381.95)

(731,545.84)

(732,401.80)

-

389,011.09

(1,074,936.55)

(147,584,997.23)

(12,383,692.81)

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

180,116,028.28

2,195,153.01

-

(157,773,537.03)
178,337,537.40

- 40 งบการเงินรวม (บาท)
ยอดตามบัญชี

จํานวนที

จํานวน

จํานวนทีรับโอน

ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 52

เพิม ขึ*น

ทีลดลง

(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 53

1,947,858.35

-

-

-

1,947,858.35

82,259,898.06

-

-

-

82,259,898.06

11,236,190.47

-

-

-

11,236,190.47

124,163,638.02

-

-

-

124,163,638.02

43,523,622.24

-

-

-

43,523,622.24

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

6,289,238.59

-

-

-

6,289,238.59

เครื องจักรและอุปกรณ์

1,919,517.72

184,901.26

-

-

2,104,418.98

เครื องใช้สํานักงาน

21,517,607.57

2,220,884.50

-

-

23,738,492.07

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

11,227,294.82

2,187,678.16

-

-

13,414,972.98

ยานพาหนะ

17,708,048.82

2,013,250.93

(5,894,604.00)

-

13,826,695.75

3,407,000.00

1,789,000.00

-

-

5,196,000.00

325,199,914.66

8,395,714.85

(5,894,604.00)

-

327,701,025.51

(7,912,030.79)

(561,809.53)

-

-

(8,473,840.32)

(45,039,680.50)

(6,067,668.21)

-

-

(51,107,348.71)

(39,785,272.97)

(1,154,488.39)

-

-

(40,939,761.36)

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

(2,646,114.93)

(314,546.93)

-

-

(2,960,661.86)

เครื องจักรและอุปกรณ์

(1,659,126.68)

(126,079.19)

-

-

(1,785,205.87)

(17,926,367.86)

(1,287,738.29)

-

-

(19,214,106.15)

(9,744,085.29)

(706,565.62)

-

-

(10,450,650.91)

(17,334,680.95)

(481,794.26)

5,894,599.00

-

(11,921,876.21)

(248,890.62)

(482,655.22)

-

-

(731,545.84)

(142,296,250.59)

(11,183,345.64)

5,894,599.00

-

(147,584,997.23)

ราคาทุน
ทีดิน - สํานักงาน
- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

เครื องใช้สํานักงาน
เครื องตกแต่งและติดตั*ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

182,903,664.07

180,116,028.28

- 41 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ยอดตามบัญชี

จํานวนที

จํานวน

ณ 31 ธ.ค.53

เพิม ขึ*น

ทีลดลง

จํานวนทีรับ

ยอดตามบัญชี

โอน

ณ 31 ธ.ค. 54

(โอนออก)

ราคาทุน
ทีดิน - สํานักงาน

1,947,858.35

-

(1,287,858.35)

-

660,000.00

82,259,898.06

-

-

-

82,259,898.06

11,236,190.47

-

(1,032,888.47)

-

10,203,302.00

124,163,638.02

-

-

-

124,163,638.02

43,523,622.24

400,000.00

-

-

43,923,622.24

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

6,289,238.59

-

-

-

6,289,238.59

เครื องจักรและอุปกรณ์

1,417,196.01

1,631,190.48

-

-

3,048,386.49

เครื องใช้สํานักงาน

21,735,622.58

3,337,188.47

(946,982.71)

-

24,125,828.34

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

13,264,472.98

2,650,469.06

(15,859.06)

-

15,899,082.98

ยานพาหนะ

12,617,396.83

4,011,801.00

(1,003,430.00)

899,000.00

16,524,767.83

5,196,000.00

-

-

(899,000.00)

4,297,000.00

323,651,134.13

12,030,649.01

(4,287,018.59)

-

331,394,764.55

(8,473,840.32)

(519,928.03)

239,262.24

-

(8,754,506.11)

(51,107,348.71)

(6,067,668.23)

-

-

(57,175,016.94)

(40,939,761.36)

(1,539,976.43)

-

-

(42,479,737.79)

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

(2,960,661.86)

(314,461.90)

-

-

(3,275,123.76)

เครื องจักรและอุปกรณ์

(1,098,014.90)

(161,465.90)

-

-

(1,259,480.80)

เครื องใช้สํานักงาน

(17,386,885.28)

(1,322,787.34)

937,981.00

-

(17,771,691.62)

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

(10,296,322.37)

(1,107,680.57)

14,480.77

-

(11,389,522.17)

ยานพาหนะ

(10,717,540.96)

(516,756.81)

1,003,429.00

(389,011.09)

(10,619,879.86)

(731,545.84)

(732,401.80)

-

389,011.09

(1,074,936.55)

(143,711,921.60)

(12,283,127.01)

2,195,153.01

-

- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

179,939,212.53

(153,799,895.60)
177,594,868.95

- 42 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ยอดตามบัญชี

จํานวนที

จํานวน

ณ 31 ธ.ค.52

เพิม ขึ*น

ทีลดลง

จํานวนทีรับ

ยอดตามบัญชี

โอน

ณ 31 ธ.ค. 53

(โอนออก)

ราคาทุน
ทีดิน - สํานักงาน

1,947,858.35

-

-

-

1,947,858.35

82,259,898.06

-

-

-

82,259,898.06

11,236,190.47

-

-

-

11,236,190.47

124,163,638.02

-

-

-

124,163,638.02

43,523,622.24

-

-

-

43,523,622.24

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

6,289,238.59

-

-

-

6,289,238.59

เครื องจักรและอุปกรณ์

1,232,294.75

184,901.26

-

-

1,417,196.01

เครื องใช้สํานักงาน

19,647,847.64

2,087,774.94

-

-

21,735,622.58

เครื องตกแต่งและติดตั*ง

11,076,794.82

2,187,678.16

-

-

13,264,472.98

ยานพาหนะ

16,498,749.90

2,013,250.93

(5,894,604.00)

-

12,617,396.83

3,407,000.00

1,789,000.00

-

-

5,196,000.00

321,283,132.84

8,262,605.29

(5,894,604.00)

-

323,651,134.13

(7,912,030.79)

(561,809.53)

-

-

(8,473,840.32)

(45,039,680.50)

(6,067,668.21)

-

-

(51,107,348.71)

(39,785,272.97)

(1,154,488.39)

-

-

(40,939,761.36)

(2,646,114.93)

(314,546.93)

-

-

(2,960,661.86)

(972,711.24)

(125,303.66)

-

-

(1,098,014.90)

(16,174,760.58)

(1,212,124.70)

-

-

(17,386,885.28)

(9,589,756.75)

(706,565.62)

-

-

(10,296,322.37)

(16,131,380.94)

(480,759.02)

5,894,599.00

-

(10,717,540.96)

(248,890.62)

(482,655.22)

-

-

(731,545.84)

(138,500,599.32)

(11,105,921.28)

5,894,599.00

-

(143,711,921.60)

- สโมสร
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย

ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร - สํานักงาน
- สโมสร
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องใช้สํานักงาน
เครื องตกแต่งและติดตั*ง
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

182,782,533.52

179,939,212.53

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ทีดิน อาคาร และสิงปลูกสร้างในส่วนสํานักงาน และทีดินและ
อาคารสโมสรบางส่วนรวมจํานวน 111.39 ล้านบาท (มูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 71.63 ล้านบาท และ
76.14 ล้านบาท ตามลําดับ) นําไปจดจํานองคํ*าประกันเงินกูย้ มื ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์
สองแห่งวงเงิน 35 ล้านบาท

- 43 สินทรัพย์ทีตดั ค่าเสือมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีราคาทุน ดังนี*
บาท
รายการสิ นทรัพย์
อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิ ส)
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย
เครื องจักร และอุปกรณ์
เครื องใช้สํานักงาน
เครื องตกแต่งและติดตั*ง
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงินรวม
2554
2,858,014.06
38,810,480.35
1,639,388.93
17,950,109.61
9,864,862.01
10,764,510.49
81,887,365.45

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2,858,014.06
2,858,014.06
38,810,480.35
37,751,180.35
984,471.44
849,908.55
16,379,255.06
15,421,334.95
9,714,362.01
8,747,055.55
9,557,406.90
10,554,648.90
78,303,989.82
76,182,142.36

17. สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
บัญชีน* ีประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานระหว่างทํา-ค่าพัฒนาระบบ
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

3,950,812.40
825,000.00
4,775,812.40
(689,502.39)
4,086,310.01

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 52
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานระหว่างทํา-ค่าพัฒนาระบบ
รวม
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

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

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที
จํานวนที
เพิม ขึ*น
ลดลง
254,478.10
254,478.10
(457,274.92)

-

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที
จํานวนที
เพิม ขึ*น
ลดลง
450,812.40
825,000.00
1,275,812.40
(364,817.46)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 54
4,205,290.50
825,000.00
5,030,290.50
(1,146,777.31)
3,883,513.19

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

- 44 18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั*นจากสถาบันการเงิน
บัญชีน* ีประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินเบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั*นจากสถาบันการเงิน
รวม

2553

2554

2553

5,835,010.93
159,197,500.00

32,911,600.10
35,000,000.00

5,835,010.93
159,197,500.00

32,911,600.10
35,000,000.00

165,032,510.93

67,911,600.10

165,032,510.93

67,911,600.10

วงเงิน (ล้านบาท)
2554
2553
วงเงินเบิกเกินบัญชี
บริ ษทั ใหญ่
- ธ. ไทยพาณิชย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี*ย

วันครบกาํ หนด

25.00

25.00

อัตรา MOR ต่อปี

เมือทวงถาม

- ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย

10.00

10.00

อัตรา MOR ต่อปี

เมือทวงถาม

- ธ. ยูโอบี

20.00

20.00

อัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.15

เมือทวงถาม

รวมวงเงิน

55.00

55.00

เงินกูย้ มื ระยะสั*น
บริ ษทั ใหญ่
- ธ. กรุ งศรี อยุธยา

35.00

35.00

อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี

20 มกราคม 2555

- ธ. ไทยพาณิชย์

124.20

-

อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี

รวมวงเงิน

159.20
214.20

35.00
90.00

ภาระคํ*าประกนั

- จดจํานองทีดินบางส่วนพร้อม
สิงปลูกสร้างบนทีดินของบริ ษทั
- คํ*าประกนั โดยกรรมการบางท่าน
- จดจํานองทีดินบางส่วนพร้อม
สิง ปลูกสร้างบนทีดินของบริ ษทั
- คํ*าประกนั โดยกรรมการบางท่าน
และบัญชีเงินฝากประจําของ
กรรมการบางท่าน

- จดจํานองทีดินพร้อมสิงปลูก
สร้าง
ของกรรมการบางท่าน
16 มีนาคม 2555 และ - จดจํานองทีดินบางส่วนของบริ ษทั
11 พฤษภาคม 2555

ภายใต้สัญญาเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั*นจากธนาคารบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิ ตามเงือนไข
ต่างๆ ทีกาํ หนดไว้น* ีอย่างถูกต้องทุกประการ
นอกจากนี*บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีสญ
ั ญาเงินกูก้ าํ หนดในเรื องทีสาํ คัญ ได้แก่ ไม่จาํ หน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า จํานํา จํานอง ก่อให้เกิดภาระติดพันทีมีผลทําให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนื อทรัพย์สินของผูก้ ู้ ไม่ก่อ
ภาระหนี* สินหรื อภาระผูกพัน ใดๆ ในแต่ละครั*งเป็ นจํานวนเงิ นตั*งแต่ สิบล้านบาทขึ* นไป เว้นแต่จ ะได้รั บ
ความยินยอมจากผูใ้ ห้กกู้ ่อน การรักษาอัตราส่วนหนี*สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 การงดจ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผใู้ ห้
กูเ้ ห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชําระหนี* ของผูก้ ู้ การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ
การยกผลประโยชน์จากการทําประกันภัยทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น

- 45 19. ค่างวดทียงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้
บาท
งบการเงินรวม

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

ค่างวดทีถึงก ําหนดชําระแล้ว
6,774,810,181.89 6,351,819,020.66 6,774,810,181.89 6,351,819,020.66
หัก การรับรู้รายได้
(6,722,625,846.89) (6,289,415,896.66) (6,722,625,846.89) (6,289,415,896.66)
ค่างวดทียงั ไม่รับรู้เป็ นรายได้สาํ หรับ
สัญญาจะซื* อขายทีดินทียงั ไม่ได้โอนกรรมสิ ทธิo
และรับเงินงวดเกินค่างวดตามสัญญา
52,184,335.00
62,403,124.00
52,184,335.00
62,403,124.00

20. ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดังนี*
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ถึงก ําหนดชําระภายในหนึงปี
ถึงก ําหนดการจ่ายชําระหลัง
จากหนึงปี แต่ไม่เกินสามปี
รวม

เงินต้น
880,572.69

2554
ดอกเบี*ยรอตัด
36,553.31

ยอดชําระ
917,126.00

502,238.30
1,382,810.99

11,210.69
47,764.00

513,448.99
1,430,574.99

เงินต้น
1,271,955.82

2553
ดอกเบี*ยรอตัด
81,664.18

ยอดชําระ
1,353,620.00

1,382,810.99
2,654,766.81

47,764.00
129,428.18

1,430,574.99
2,784,194.99

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั มีสัญญาเช่าซื*อยานพาหนะจํานวนสี สัญญา กับบริ ษทั
ลิสซิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็ นเงิน 4,179,348 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ระยะเวลาผ่อนชําระ 36
งวด จ่ายชําระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม )
ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อจํากัดต่ าง ๆ ที
กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคํ*าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั
หนี* สินตามสัญ ญาเช่าการเงิน ส่ ว นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี* สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
21. เงินกูย้ มื ระยะยาว
บัญชีน* ีประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
แห่งที 1
แห่งที 2
แห่งที 3
แห่งที 4

206,932,855.00
52,695,561.70
14,439,231.26
129,000,000.00

2553
346,803,322.00
151,172,248.90
55,159,321.39
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
206,932,855.00
52,695,561.70
14,439,231.26
129,000,000.00

346,803,322.00
151,172,248.90
55,159,321.39
-

- 46 รวม

403,067,647.96
วงเงิน (ล้านบาท)
2554
2553

เงินกูย้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ใหญ่
แห่งที 1

704.24

1,281.79

553,134,892.29
อัตราดอกเบี*ย

อัตรา MLR, MLR ลบร้อยละ
0.50-1.00 ต่อปี

แห่งที 2
- วงเงินที 1

236.99

236.99

อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
และตั*งแต่ 20 ธันวาคม 2553
อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25

- วงเงินที 2

403,067,647.96

553,134,892.29

ภาระคํ*าประกัน

- จดจํานองทีดินบางส่ วนพร้อม
สิ งปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ

- จดจํานองทีดินบางส่ วนพร้อม
สิ งปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ
และบริ ษทั ทีเกีย วข้องกัน
- จดจํานองทีดินบางส่ วนพร้อม
สิ งปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ
และทีดินของบุคคลทีเกีย วข้องกัน

113.70

-

อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00

แห่งที 3

182.05

182.05

อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

- จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
ทั*งทีมีอยู่แล้วและทีจะมีข* ึนต่อไป
ในภายหน้าบนทีดินของโครงการ

แห่งที 4

306.00

-

อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี

- จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
ทั*งทีมีอยู่แล้วและทีจะมีข* ึนต่อไป
ในภายหน้าบนทีดินของโครงการ

1,542.98

1,700.83

ธนาคารในประเทศแห่งที 1
บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมนี* เมือได้รับชําระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริ มทรัพย์ทีขาย
ให้กบั ลูกค้าโดยบริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูท้ * งั หมดภายในปี ทีกาํ หนดตามแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่ได้ประมาณการยอดเงินกูย้ มื ทีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึงปี เพือ จัดประเภทเป็ นหนี*สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับเงินกูใ้ นส่วนนี*
นอกจากนี*บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีสญ
ั ญาเงินกูก้ าํ หนดในเรื องทีสาํ คัญ ได้แก่ ไม่จาํ หน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า จํานํา จํานอง ก่อให้เกิดภาระติดพันทีมีผลทําให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนื อทรัพย์สินของผูก้ ู้ ไม่ก่อ
ภาระหนี* สินหรื อภาระผูกพันใดๆ ในแต่ละครั*งเป็ นจํานวนเงินตั*งแต่สิบล้านบาทขึ*นไป เว้นแต่ จะได้รั บ
ความยินยอมจากผูใ้ ห้กกู้ ่อน การรักษาอัตราส่วนหนี*สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 การงดจ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผใู้ ห้
กูเ้ ห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชําระหนี* ของผูก้ ู้ การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ
การยกผลประโยชน์จากการทําประกันภัยทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น

- 47 ธนาคารในประเทศแห่งที 2
วงเงินที 1
บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูท้ * งั หมดภายใน 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนจํานองทีดินหลักประกัน
(วันที 29 ธันวาคม 2547) เมือวันที 4 มกราคม 2551 บริ ษทั ได้ทาํ หนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ มื ทั*งหมดเป็ นวันที 29 ธันวาคม 2553 และบริ ษทั ได้ทาํ หนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงิน
กูย้ มื ทั*งหมดอีกครั*งหนึง เป็ นวันที 29 ธันวาคม 2556 และ ในปี 2553 ลดวงเงินจาก 777,000,000 บาท ให้
คงเหลือจํานวน 236,990,000 บาท
นอกจากนี*บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้ าํ หนดในเรื องทีสาํ คัญ ได้แก่ รายงานความ
คืบหน้าในการขาย การโอน และการก่อสร้างให้กบั ผูใ้ ห้กทู้ ุกเดือน และบริ หารจัดการกิจการให้มียอดขาย
บ้านในโครงการเพิม ขึ*นปี ละไม่ตาํ กว่า 50 ยูนิต (เริ มตั*งแต่ปี 2551)
การปฏิบตั ิตามเงือนไข
บริ ษทั มียอดขายบ้านในโครงการสําหรับปี 2551 จํานวน 32 ยูนิต ซึงตํากว่าข้อกําหนดตามสัญญาเงินกู้
ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ ายบริ หารได้มีการเจรจากับธนาคารเพือขอถอดถอนเงื อนไขเกี ยวกับยอดขาย 50 ยูนิต ซึ ง
ธนาคารได้ตกลงตามทีขอ แต่บริ ษ ัทจะต้องจ่ ายชําระคื นเงินต้นเพิมเป็ น 14,000 บาท ต่ อตารางวา จากเดิ ม
10,725 บาท ต่อตารางวา ทั*งนี*ตามหนังสือแจ้งผลการทบทวนวงเงินสินเชือเมือวันที 26 มกราคม 2552
วงเงินที 2
บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมนี* เมือได้รับชําระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริ มทรัพย์ทีขาย
ให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูท้ * งั หมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันทีลงนามในสัญญา
(26 สิงหาคม 2554) ซึงครบกําหนดภายในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้ประมาณการ
ยอดเงิ น กูท้ ี ค าดว่าจะต้องจ่ ายในหนึ งปี เพือจัด ประเภทเป็ นหนี* สิ น หมุน เวีย นในงบแสดงฐานะการเงิ น
สําหรับเงินกูใ้ นส่วนนี*
นอกจากนี* บริ ษัท ต้อ งปฎิ บัติ ต ามเงื อ นไขที มี สัญ ญากู้ก ํา หนดในเรื องที สํา คัญ ได้แ ก่ การยก
ผลประโยชน์จากการประกันภัยทรัพย์สินอันเป็ นหลักประกันทีให้ไว้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น
ธนาคารในประเทศแห่งที 3
บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมนี* เมือได้รับชําระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริ มทรัพย์ทีขาย
ให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูท้ *งั หมดภายใน 6 ปี นับตั*งแต่วนั ทีลงนามในสัญญา (วันที 5
สิงหาคม 2553) ซึงครบกําหนดภายในวันที 5 สิ งหาคม 2559 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้ประมาณการยอด
เงิ น กู้ทีค าดว่าจะต้องจ่ ายภายในหนึ งปี เพือจัด ประเภทเป็ นหนี* สิ น หมุน เวีย นในงบแสดงฐานะการเงิ น
สําหรับเงินกูใ้ นส่วนนี*
นอกจากนี* บริ ษัท ต้อ งปฎิ บัติ ต ามเงื อนไขที สัญ ญาเงิ น กู้ก ํา หนดในเรื องที สํา คัญ ได้แ ก่ การยก
ผลประโยชน์จากการทําประกันภัย สิงปลูกสร้างบนทรัพย์สินของหลักประกันให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น

- 48 ธนาคารในประเทศแห่งที 4
บริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมนี* เมือได้รับชําระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริ มทรัพย์ทีขาย
ให้กบั ลูกค้า โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายชําระคืนเงินกูท้ * งั หมดภายใน 36 เดือน นับตั*งแต่วนั เบิกเงินกูค้ รั*งแรก
(วันที 1 ธันวาคม 2554) ซึงครบกําหนดภายในวันที 1 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ได้ประมาณ
การยอดเงิน กูท้ ี ค าดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ งปี เพือจัดประเภทเป็ นหนี* สิ น หมุน เวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน สําหรับเงินกูใ้ นส่วนนี*
นอกจากนี* บริ ษัท ต้อ งปฎิ บัติ ต ามเงื อนไขที สัญ ญาเงิ น กู้ก ํา หนดในเรื องที สํา คัญ ได้แ ก่ การยก
ผลประโยชน์จากการทําประกันภัย สิงปลูกสร้างบนทรัพย์สินของหลักประกันให้แก่ผใู้ ห้กู้ เป็ นต้น
22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
บริ ษ ัทถือปฎิบัติต ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื องผลประโยชน์พนักงาน ซึงมีผลบังคับใช้
ตั*งแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม 2554
17,934,612.00
17,778,940.00
ต้นทุนบริ การ และดอกเบี*ยงวดปัจจุบนั
2,972,927.00
2,898,523.00
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
20,907,539.00
20,677,463.00
หัก ส่วนทีถึงกําหนดการจ่ายชําระภายในหนึงปี
(976,000.00)
(976,000.00)
สุทธิ
19,931,539.00
19,701,463.00
ค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี*ยจากภาระผูกพัน
รวม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

บาท
สําหรับปี สิ*นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2,255,545.00
2,187,366.00
717,382.00
711,157.00
2,972,927.00
2,898,523.00
46,397.00
656,643.00
458,236.00
1,094,269.00
717,382.00
2,972,927.00

656,643.00
452,851.00
1,077,872.00
711,157.00
2,898,523.00

- 49 ข้อสมมุติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติฐานด้านการเงินของกลุ่มบริ ษทั
สําหรับปี สิ*นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม ขึ*นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ (ตามตารางมรณะปี 2551)
อัตราทุพพลภาพ

ร้อยละ
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
4.00
4.00
5.67
5.67
0 - 39
0 - 22
100.00
100.00
5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ

23. เจ้าหนี*ค่าทีดินรอการพัฒนา
บริ ษ ัทมีภ าระผูกพันตามสัญ ญาจะซื*อจะขายที ดิน ในโครงการอสังหาริ มทรั พย์โ ครงการหนึ ง กับ
บริ ษ ัทแห่ ง หนึ งตามสัญ ญาจะซื* อ จะขายลงวัน ที 16 ธัน วาคม 2547 โดยตามสัญ ญาจะซื* อจะขายที ดิ น
กําหนดให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่ าทีดินรวมถึงภาระหนี* สินที มีต่อลูกค้าเดิ มของโครงการ ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 มีมลู ค่าคงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 115.77 ล้านบาท และ 68.36 ล้านบาท ตามลําดับ
24. เครื องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ วิธีการทีใช้ ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ ายทีเกียวกับสิ นทรั พย์และหนี* สิน ทางการเงิน แต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6
24.2 นโยบายการบริ หารความเสียงสําหรับเครื องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึ*นในสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี*สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทัว ไป
และไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี*สินทางการเงินทีสาํ คัญ
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสั*นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี* การค้าและเจ้าหนี* การค้ารวมตัวn เงินรับ-จ่าย เงินกูย้ ืมต่าง ๆ
ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
24.3 ความเสียงเกียวกับอัตราดอกเบี*ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสียงจากอัตราดอกเบี*ยทีสาํ คัญอันเกียวเนื องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญ ชีและเงิน กูย้ ืมระยะสั*นจากสถาบัน การเงิน เงิน กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงิ นกูย้ ืมจากกรรมการ และเงินกูย้ ืมระยะสั*นจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ความเสี ยงเกียวกับ
อัตราดอกเบี*ยเกิดจากการทีอตั ราดอกเบี*ยจะเปลียนแปลงไป ซึงก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในงวดปัจจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป

- 50 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์และหนี* สินทางการเงินทีสาํ คัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี*ยได้ดงั นี*
บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี*ยปรับ

อัตราดอกเบี*ยคงที

ไม่มีอตั ราดอกเบี*ย

รวม

ขึ*นลงตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

78,532,921.27

114,528.19

-

78,532,921.27

18,619,748.34

18,734,276.53

264,165.00

264,165.00

เงินลงทุนชัว คราว

-

ลูกหนี*การค้า

-

-

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ*าประก ัน

-

1,087,389.30

-

1,087,389.30

165,032,510.93

-

-

165,032,510.93

หนี*สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั*นจาก
สถาบันการเงิน
ตัวn เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี*การค้า

-

-

33,142,810.82

33,142,810.82

-

-

63,454,160.01

63,454,160.01

ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

1,382,810.99

-

1,382,810.99

403,067,647.96

-

-

403,067,647.96

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
อัตราดอกเบี*ยปรับ

อัตราดอกเบี*ยคงที

ไม่มีอตั ราดอกเบี*ย

รวม

ขึ*นลงตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30,533,844.75

-

-

30,533,844.75

เงินลงทุนชัว คราว

-

113,572.47

-

113,572.47

ลูกหนี*การค้า

-

-

996,417.75

996,417.75

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ*าประก ัน

-

1,076,064.08

-

1,076,064.08

67,911,600.10

-

-

67,911,600.10

หนี*สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั*นจาก
สถาบันการเงิน
ตัวn เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี*การค้า

-

-

52,428,091.65

52,428,091.65

-

-

39,807,576.89

39,807,576.89

ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

2,654,766.81

-

2,654,766.81

-

-

553,134,892.29

-

128,115,000.00

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

553,134,892.29
-

128,115,000.00

- 51 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี*ยปรับ

อัตราดอกเบี*ยคงที

ไม่มีอตั ราดอกเบี*ย

รวม

ขึ*นลงตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

67,805,059.06

-

-

67,805,059.06

เงินลงทุนชัว คราว

-

114,528.19

526,961.79

641,489.98

ลูกหนี*การค้า

-

-

-

-

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ*าประก ัน

-

869,913.35

-

869,913.35

-

-

165,032,510.93

หนี*สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั*นจาก
สถาบันการเงิน

165,032,510.93

ตัวn เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี*การค้า

-

-

33,142,810.82

33,142,810.82

-

-

60,339,587.51

60,339,587.51

ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

1,382,810.99

-

1,382,810.99

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

403,067,647.96

-

403,067,647.96

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
อัตราดอกเบี*ยปรับ

อัตราดอกเบี*ยคงที

ไม่มีอตั ราดอกเบี*ย

รวม

ขึ*นลงตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

24,845,704.23

-

-

24,845,704.23

เงินลงทุนชัว คราว

-

113,572.47

-

113,572.47

ลูกหนี*การค้า

-

-

114,833.00

114,833.00

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ*าประก ัน

-

861,522.92

-

861,522.92

67,911,600.10

-

-

67,911,600.10

หนี*สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั*นจาก
สถาบันการเงิน
ตัวn เงินจ่ายการค้า
เจ้าหนี*การค้า

-

-

52,165,098.00

52,165,098.00

-

-

39,498,862.16

39,498,862.16

เงินกู ้ยืมระยะสั*นจากบริ ษทั ทีเกีย วข้องก ัน

-

14,550,000.00

-

14,550,000.00

ภาระหนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

2,654,766.81

-

2,654,766.81

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

553,134,892.29

-

553,134,892.29

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากกรรมการ

-

128,115,000.00

-

128,115,000.00

- 52 24.4 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ไม่มีค วามเสี ย งจากอัต ราแลกเปลีย นเงิ นตรา
ต่างประเทศ เนืองจากบริ ษทั ไม่มีลูกหนี* การค้าและเจ้าหนี* การค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ
และบริ ษัทไม่ไ ด้ทาํ สัญ ญาเพือ ป้ องกัน ความเสี ย งที อ าจจะเกิ ด ขึ* น จากอัต ราแลกเปลีย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
24.5 ความเสียงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทั*งจัดหาวงเงินสิ นเชือระยะสั*น
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณี ทีมีความจําเป็ นและเพือลดผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสด
24.6 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทางการเงินและหนี*สินทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญส่ วนใหญ่ไม่
แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินทางการเงินและหนี*สินทางการเงินนั*น ยกเว้นหนี*สินระยะยาว
ไม่สามารถคํานวณได้อย่างเหมาะสม ดังนั*นจึงไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
25. สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัทต้องจัดสรรทุนสํารอง
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าว จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี*จะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
ในปี 2554 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมาย 12.00 ล้านบาท ของกําไรประจําปี ทั*งนี* เป็ นไป
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั*งที 1/2555 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555
ในปี 2553 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมาย 4.45 ล้านบาท ของกําไรประจําปี ทั*งนี* เป็ นไป
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั*งที 1/2554 เมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2554
26. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจําปี 2554 เมือวันที 21 เมษายน 2554 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้
บริ ษทั จัดสรรกําไรประจําปี 2553 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท เป็ นจํานวนเงิน
รวม 35.58 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแล้วเมือวันที 20 พฤษภาคม 2554
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั*งที 1/2553 เมือวันที 23 เมษายน 2553 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้
บริ ษทั จัดสรรกําไรประจําปี 2552 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นจํานวนเงิน
รวม 23.72 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแล้วเมือ วันที 21 พฤษภาคม 2553
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การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซึงโครงสร้าง
ทางการเงินทีเหมาะสมและการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี*สินต่อทุน
เท่ากับ 0.49 : 1 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 : 0.49:1) และบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี* สินต่อทุนเท่ากับ 0.50 : 1
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 : 0.51:1)

28.

กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั*นพื*นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนัก
ของหุน้ สามัญทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

(ปรับปรุ งใหม่)
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนัก

(หุน้ )

ก ําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั*นพื*นฐาน

(บาทต่อหุน้ )

29.

(ปรับปรุ งใหม่)

192,601,150.95

70,781,412.43

189,175,630.97

67,777,054.33

1,185,985,052

1,185,985,052

1,185,985,052

1,185,985,052

0.162

0.060

0.160

0.057

เงินกองทุนสํารองเลี*ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั*งกองทุนสํารองเลี*ยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั*งหมดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี*ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนัก งานและบริ ษ ัทจ่ายสมทบเข้าเงิ น กองทุ น ตามโครงการนี* ในอัตราร้ อยละของเงิ นเดื อนของ
พนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับส่วนทีบริ ษทั สมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทํางาน บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยได้แต่ งตั*งผูจ้ ัดการกองทุ นแห่ งหนึ งเพือบริ หารกองทุน ตาม
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี*ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี*ยงชีพสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 เป็ นจํานวนเงิน 2,524,200.05 บาท และ 2,346,029.78 บาท ตามลําดับ
เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี*ยงชีพสําหรับปี สิ*นสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เป็ นจํานวนเงิน 2,403,501.05 บาท และ 2,239,117.88 ล้านบาท ตามลําดับ

- 54 30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสาํ คัญดังต่อไปนี*
บาท
งบการเงินรวม
2554

การเปลียนแปลงในสิ นค้าคงเหลือลดลง
การเปลียนแปลงในต้นทุนพัฒนาทีดิน (เพิม ขึ*น) ลดลง
การเปลียนแปลงในทีดินรอพัฒนา (เพิม ขึ*น) ลดลง
ค่าดอกเบี*ยจ่ายคิดเข้าต้นทุนโครงการระหว่างปี
ค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหว่างปี
ค่าซื* อทีดิน
ค่าใช้จ่ายเกีย วกับพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
5,393,131.83 115,622,238.08
(138,064,045.20) (79,945,861.16)
37,779,967.02 (166,929,646.54)
28,368,311.69
22,084,993.48
827,066,498.83 726,864,534.56
507,774,811.00 219,350,000.00
102,403,131.27
90,021,266.96
12,840,967.73
11,548,163.10
22,483,319.63
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
6,036,176.83 115,622,238.08
(138,893,750.33) (80,076,841.59)
34,227,704..89 (166,921,940.30)
28,368,311.69 22,084,993.48
827,281,760.14 720,588,651.12
507,774,811.00 219,350,000.00
96,458,481.77 83,683,242.32
12,740,401.93 11,470,738.74
22,483,319.63
-

ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 เนื องจากนํ*าได้
เข้าท่วมพื*นทีต*งั บางโครงการ และท่วมเส้นทางคมนาคมโดยรอบสํานักงาน จากสถานการณ์น* าํ ท่วมมีผลทําให้
สินค้าซึงได้แก่ บ้านสําเร็ จรู ป งานระหว่างก่อสร้างเสี ยหาย และมีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ*นก่อนและ
ระหว่างนํ*าท่วม รวมทั*งค่าใช้จ่ ายในการฟื* นฟูโครงการทีได้รับผลกระทบ ตลอดจนค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า
ดังนั*นบริ ษทั จึงได้บนั ทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยทีเกิดขึ*นดังกล่าว จํานวน 22,483,319.63 บาท ซึงได้แสดงอยู่
ภายใต้ชือบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมประมาณการ
หนี* สินทีคาดว่าจะเกิดขึ*นจากค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้าที มีการขายก่ อนนํ*าท่วม 2 เดือน จํานวน 29 แปลง เป็ น
จํานวนเงิน 1,330,822.00 บาท ซึงได้แสดงอยูภ่ ายใต้ชือบัญชีหนี*สินหมุนเวียนอืนในงบแสดงฐานะการเงิน
31. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
ดอกเบี*ยจ่าย
สถาบันการเงิน
บริ ษทั ย่อย
บุคคลทีเกีย วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกูย้ ืมสถาบันการเงิน
รวม
หัก ส่ วนทีบนั ทึกเป็ นต้นทุนการพัฒนาทีดิน
สุ ทธิ

40,340,057.60
5,043,025.69
717,382.00
1,706,801.00
47,807,266.29
(28,368,311.69)
19,438,954.60

2553
30,038,856.49
9,336,820.81
2,342,111.00
41,717,788.30
(22,084,993.48)
19,632,794.82

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
40,340,057.60
47,421.23
5,043,025.69
711,157.00
1,706,801.00
47,848,462.52
(28,368,311.69)
19,480,150.83

30,038,856.49
81,052.05
9,336,820.81
2,342,111.00
41,798,840.35
(22,084,993.48)
19,713,846.87
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บริ ษทั คํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้โดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ให้เป็ นไปตามประมวล
รัษฎากรกําหนดและตามคําสัง กรมสรรพากรที ป.61/2539 เรื องการคํานวณกําไรและเงินได้สุทธิสาํ หรับ
กิจการขายอสังหาริ มทรัพย์ซึงจะแตกต่ างไปจากหลักการบัญชีทีเลือกปฏิบัติในบางกรณี ได้แก่การรับรู้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์และต้น ทุน ขายดอกเบี*ย จ่ายและค่าเสื อมราคาสําหรับกลุ่มทรัพย์สิน
ประเภทค่าพัฒนาสาธารณูปโภค เพือใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตั*งแต่ปี 2550 บริ ษทั ได้เลือกใช้วิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในโครงการทีเปิ ดในหรื อหลังปี
2550 โดยใช้เกณฑ์ก ารรั บรู้ ร ายได้ และค่ าใช้จ่ าย ทั*งนี* เพือให้เป็ นไปตามคําสังกรมสรรพากรที ท.ป.
155/2549 เรื องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคํานวณรายได้และรายจ่ายของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ซึง
กําหนดให้สามารถเลือกรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานทีทาํ เสร็ จได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี*
นโยบายบัญชี
การรับรู้รายได้และต้นทุนขาย

ดอกเบี*ยจ่าย
ค่าเสื อมราคา-สาธารณูปโภค
ส่ วนกลางของโครงการ

ทางภาษี
โครงการทีเปิ ดก่อนปี 2550
- รับรู้รายได้ตามค่างวดทีถึงก ําหนดชําระ
โครงการทีเปิ ดในหรื อหลังปี 2550
- รับรู้รายได้ตามอัตราส่ วนของงานทีทาํ เสร็ จ
เฉพาะส่ วนของดอกเบี*ยทีถึงก ําหนดชําระตั*งแต่
วันทีโครงการนั*นพร้อมจะขาย
มี สิท ธิ น ําค่ าสึ กหรอมาหักเป็ นรายจ่ ายในการ
คํานวณก ําไรตามวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี

ทางบัญชี
รับรู้รายได้ท* งั จํานวนเมื อได้มีการโอนความ
เสี ยงและผลตอบแทนทีสาํ คัญให้แก่ผซู้ *ื อแล้ว

จะหยุด รั บ รู้ ดอกเบี* ยจ่ ายเมื อ บ้านสร้ างเสร็ จ
พร้อมขาย
บันทึ กเป็ นต้นทุ นพัฒนาที ดิ นและจะรั บรู้ เป็ น
ต้นทุนขายตามสัดส่ วนของรายได้ค่าขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
334,090,258.73
94,756,560.19

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทางบัญชี
รายรับและรายจ่ายทีแตกต่าง
บวก (หัก) รายได้รับรู้เป็ นรายได้ทางภาษี
16,967,650.00
ต้นทุนทางภาษีทีแตกต่างจากหลักการบัญชีตาม
ป. 71,274,145.41
61/2539
รายการบวกกลับทางภาษี
61,804,039.57
รายการหักออกสําหรับรายการส่วนทีได้รับการยกเว้นภาษี (1,087,334.52)
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทางภาษี
483,048,759.19
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(144,914,627.76)
(ปี 2554 อัตราร้อยละ 30%
ปี 2553 อัตราร้อยละ 25%)
กําไรสุทธิทางภาษี
338,134,131.43

41,243,465.00
(30,256,354.64)
3,188,590.20
(1,014,237.33)
107,918,023.42
(26,979,505.86)
80,938,517.56

- 54 33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
กิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนก่อสร้าง
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ก ําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง

สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 (บาท)
กิจการบริ หาร
รวม
ตัดรายการระหว่างกัน
หมู่บา้ น
DR.
CR.

งบการเงินรวม

2,024,729,459.23
9,318,645.57
2,034,048,104.80

12,596,261.61
9,393,839.61
21,990,101.22

6,039,598.16
224,708.15
6,264,306.31

2,024,729,459.23
12,596,261.61
6,039,598.16
18,937,193.33
2,062,302,512.33

(12,596,261.61)
(2,466,000.00)
(9,362,111.59)

11,195,056.00
-

2,035,924,515.23
3,573,598.16
9,575,081.74
2,049,073,195.13

1,264,795,014.22
228,580,823.80
152,105,332.54
34,996,524.68
19,480,150.83
1,699,957,846.07
334,090,258.73
144,914,627.76
189,175,630.97
189,175,630.97

11,737,955.30
1,757,669.49
92.00
13,495,716.79
8,494,384.43
2,521,373.94
5,973,010.49
5,973,010.49

3,495,520.71
2,336,656.46
157,515.00
6,133.00
5,995,825.17
268,481.14
32,718.74
235,762.40
235,762.40

1,264,795,014.22
11,737,955.30
3,495,520.71
228,580,823.80
156,199,658.49
35,154,039.68
19,486,375.83
1,719,449,388.03
(360,543.73)
342,492,580.57
147,468,720.44
195,023,860.13
195,023,860.13

3,523,660.95
-

(11,737,955.30)
(2,544,892.44)
(47,421.23)

-

-

-

-

1,268,318,675.17
3,495,520.71
228,580,823.80
153,654,766.05
35,154,039.68
19,438,954.60
1,708,642,780.01
(360,543.73)
340,069,871.39
147,468,720.44
192,601,150.95
192,601,150.95

177,594,868.95

459,094.28

283,574.17

178,337,537.40

178,337,537.40
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กิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนก่อสร้าง
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ก ําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง

สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2553(ปรับปรุ งใหม่) (บาท)
กิจการบริ หาร
รวม
ตัดรายการระหว่างกัน
หมู่บา้ น
DR.
CR.

งบการเงินรวม

1,192,095,123.80
13,478,254.97
1,205,573,378.77

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

7,043,144.37
31,486.16
7,074,630.53

1,192,095,123.80
10,893,873.82
7,043,144.37
13,724,619.41
1,223,756,761.40

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

-

1,192,095,123.80
10,893,873.82
4,796,144.37
13,562,604.92
1,221,347,746.91

830,647,100.79
136,076,287.31
94,593,236.94
29,786,346.67
19,713,846.87
1,110,816,818.58
94,756,560.19
26,979,505.86
67,777,054.33
67,777,054.33

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

3,653,863.14
2,994,338.18
132,300.00
6,780,501.32
294,129.21
33,537.41
260,591.80
260,591.80

830,647,100.79
6,487,318.03
3,653,863.14
136,076,287.31
98,355,129.62
29,918,646.67
19,713,846.87
1,124,852,192.43
98,904,568.97
28,211,316.94
70,693,252.03
70,693,252.03

-

(88,160.40)
(2,327,962.44)
(81,052.05)

-

-

830,558,940.39
6,487,318.03
3,653,863.14
136,076,287.31
96,027,167.18
29,918,646.67
19,632,794.82
1,122,355,017.54
98,992,729.37
28,211,316.94
70,781,412.43
70,781,412.43

179,939,212.53

160.76

176,654.99

180,116,028.28

180,116,028.28

- 56 34. ภาระผูกพัน และหนี*สินทีอาจเกิดขึ*น
34.1 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานักงานขาย ทีดิน และบริ การจัดทําและติดตั*งป้ ายโฆษณา
เพือดําเนินกิจการของบริ ษทั
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษ ัทมีภ าระผูก พัน ในการจ่ ายค่ าเช่ าและบริ ก ารตามสัญ ญา
ดังกล่าว ดังนี*
จ่ายชําระภายใน
ล้านบาท
1 ปี
4.84
2 ถึง 3 ปี
2.61
34.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสามแห่งออกหนังสื อ
คํ*าประกันต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดังนี*
ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
- คํ*าประกันการใช้ไฟฟ้ า ประปา และอืนๆ
9,816,395.72
9,416,395.72
- คํ*าประกันค่าบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและ
บริ การสาธารณะส่วนกลาง
96,456,883.50
96,456,883.50
34.3 ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ค* าํ ประกัน การขอกู้ยืมเงิ นของลูก ค้าต่อสถาบันการเงิ นเป็ น
จํานวนเงิน 0.65 ล้านบาท และคํ*าประกันการใช้น* าํ มัน เป็ นจํานวนเงิน 0.22 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้
14)
34.4 ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีคดีความทีถกู ฟ้ องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี*
ก. บริ ษทั ถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึงฟ้ องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จาํ นวน 1 คดีบริ ษทั
อยูใ่ นฐานะผูค้ * าํ ประกันหนี*เงินกูย้ มื ร่ วมชําระหนี*เงินกูก้ บั ผูก้ เู้ งินหลัก ซึงเป็ นลูกค้าของบริ ษทั เป็ น
จํานวนเงินรวม 0.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี*ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพย์ทีฟ้องร้อง
นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี*เสร็ จสิ*น (คํานวณจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 คิด
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.20 ล้านบาท) โดยกล่าวหาว่าผูก้ เู้ งินหลักผิดนัดชําระหนี* ตามเงือนไข
ในการจ่ ายชําระคืนเงิ นต้นและดอกเบี* ยเงินกู้ยืม ในฐานะทีบริ ษทั เป็ นผูค้ * าํ ประกันหนี* เงินกูย้ ืม
ดังกล่าว ดังนั*นบริ ษทั จึงถูกฟ้ องร้องเป็ นจําเลยที 2 ในฐานะเป็ นลูกหนี*ร่วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ผลของคดียงั ไม่ส*ินสุด ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาประมาณ
การผลความเสียหายทีคาดว่าจะถูกเรี ยกร้องสําหรับคดีดงั กล่าวจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 เป็ น
จํานวนเงิ น 0.18 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญ ชี หนี* สิ น หมุน เวีย นอืน และรั บรู้ ผลเสี ย หาย
ดังกล่าวใน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี 2550 จํานวนเงิน 0.18 ล้านบาท

- 57 ข. บริ ษทั มีคดีฟ้องร้องทีถูก ผูซ้ *ือบ้านในโครงการของบริ ษทั หนึ งรายฟ้ องร้องคดีให้บริ ษทั ชดใช้
ความเสียหายจากการถูกเวนคืนทีดินในโครงการจํานวน 2.22 ล้านบาท พร้อมค่าใช้จ่ายอืน และ
ดอกเบี*ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพย์ทีฟ้องร้องนับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป จนกว่าจะ
ชําระหนี*เสร็ จสิ*น (คํานวณจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.48 ล้าน
บาท) โดยเรี ยกร้องให้บริ ษทั ซื*อคืนบ้านของผูซ้ *ือและชดใช้ค่าเสียหาย
เมือวันที 19 สิงหาคม 2553 ศาลชั*นต้นได้ตดั สินยกฟ้ อง และศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษายืนตาม
คําพิพากษาของศาลชั*นต้น ปัจจุบนั คดีถึงทีสุดเนืองจากโจทก์ไม่ยนื ฎีกา
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั* งที 1/2555 เมือวันที 22 กุมภาพัน ธ์ 2555 คณะกรรมการ
บริ ษทั มีมติให้บริ ษทั จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2554 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
เป็ นจํานวนเงินรวม 83.02 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 18 พฤษภาคม 2555
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี*ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั แล้วเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555

