
 

  

 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
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รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2553 และ 2552 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอย
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบ
การเงินท่ีสอบทานได 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินของบริษัทดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 26  กุมภาพันธ 2553   งบดุลรวมและ
งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบ 
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังวันท่ีในรายงานนั้น 
 
 

 (นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4996 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2553 
2010/692/0072  
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552 มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 42,316                 15,878                 38,353                 13,895                 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5 1,364                   1,217                   979                      1,185                   

มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ - สุทธิ 6 8,050                   6,827                   8,050                   6,827                   

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 367,974               423,757               367,974               423,757               

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 8 1,079,271           1,105,313           1,075,445           1,101,318           

ที่ดินรอการพัฒนา 8, 16 1,237,768           1,237,768           1,237,768           1,237,768           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 9 6,990                   7,381                   4,445                   4,983                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,743,733           2,798,141           2,733,014           2,789,733           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 10 1,184                   1,183                   970                      970                      

เงินลงทุนในบริษัทยอย - วิธีราคาทุน 11 -                       -                       11,864                 11,864                 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 12 181,023               182,904               180,904               182,783               

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 3,311                   3,175                   3,311                   3,175                   

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 8,206                   8,383                   7,028                   7,028                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,518                   1,288                   1,518                   1,288                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 195,242               196,933               205,595               207,108               

รวมสินทรัพย 2,938,975           2,995,074           2,938,609           2,996,841           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย

งบดุล

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
หมายเหตุ มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552 มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 14 65,423                 68,243                 65,423                 68,243                 

ตั๋วเงินจายการคา 26,343                 30,043                 26,052                 30,043                 
เจาหนี้การคา 38,421                 17,466                 37,362                 17,466                 
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 5,859                   13,224                 10,082                 17,221                 
ภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 845                      834                      845                      834                      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 256,270               23,352                 256,270               23,352                 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 3 -                       -                       15,700                 15,700                 
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 6 23,421                 22,507                 23,421                 22,507                 
คาใชจายคางจาย 12,450                 21,295                 12,319                 20,578                 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 12,725                 4,107                   12,300                 4,020                   
ดอกเบี้ยคางจาย 3 11,312                 15,940                 11,331                 15,957                 
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 37,696                 37,902                 35,435                 36,068                 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,898                   8,891                   7,167                   7,337                   
รวมหนี้สินหมุนเวียน 499,663               263,804               513,707               279,326               

หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 15 1,098                   1,313                   1,098                   1,313                   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16 141,393               457,950               141,393               457,950               
เจาหนี้และเงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ 3 166,865               167,600               166,865               167,600               
เจาหนี้อื่นคาที่ดิน 26.5 68,361                 68,361                 68,361                 68,361                 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 377,717               695,224               377,717               695,224               

รวมหน้ีสิน 877,380               959,028               891,424               974,550               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
พันบาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

หมายเหตุ มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552 มีนาคม 2553 ธันวาคม 2552

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,200,000 หุน

   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,200,000           1,200,000           1,200,000           1,200,000           

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 1,185,985 หุน

   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,185,985           1,185,985           1,185,985           1,185,985           

สวนเกินมูลคาหุน 577,530               577,530               577,530               577,530               

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 28,300                 28,300                 27,300                 27,300                 

ยังไมไดจัดสรร 269,780               244,231               256,370               231,476               

รวมสวนของผูถือหุน 2,061,595           2,036,046           2,047,185           2,022,291           

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,938,975           2,995,074           2,938,609           2,996,841           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบดุล (ตอ)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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2553 2552 2553 2552
รายได

รายไดจากการขาย 277,803               187,027               277,803               187,027               
รายไดจากการกอสราง 2,776                   -                       -                       -                       
รายไดจากการบริการ 808                      887                      -                       -                       
รายไดเงินปนผล 3 -                       -                       -                       15,999                 
รายไดอื่น 3, 28 3,899                   32,522                 3,908                   31,945                 

รวมรายได 285,286               220,436               281,711               234,971               
คาใชจาย

ตนทุนขาย 3 190,676               128,123               190,702               128,144               
ตนทุนกอสราง 1,550                   -                       -                       -                       
ตนทุนบริการ 686                      662                      -                       -                       
คาใชจายในการขาย 22,154                 18,495                 22,154                 18,495                 
คาใชจายในการบริหาร 3 21,976                 23,115                 21,617                 22,929                 
คาตอบแทนผูบริหาร 23 5,688                   5,601                   5,655                   5,569                   

รวมคาใชจาย 242,730               175,996               240,128               175,137               
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 42,556                 44,440                 41,583                 59,834                 
ตนทุนทางการเงิน 3 5,447                   8,765                   5,467                   8,873                   
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 37,109                 35,675                 36,116                 50,961                 
ภาษีเงินได 24 11,560                 9,308                   11,222                 9,107                   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25,549                 26,367                 24,894                 41,854                 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 25,549                 26,367                 24,894                 41,854                 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                       -                       -                       -                       

25,549                 26,367                 24,894                 41,854                 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  (บาทตอหุน) 21

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.022                   0.022                   0.021                   0.035                   
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                       -                       -                       -                       

0.022                   0.022                   0.021                   0.035                   

หมายเหตุ

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

พันบาท
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สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา รวม สวนนอย

ที่ออกและ หุนสามัญ จัดสรรแลว-สํารอง ที่ยงัไมได

ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร

งบการเงินรวม  

ยอดตนงวด 2553 1,185,985         577,530            28,300               244,231            2,036,046         -                     2,036,046         

กําไร (ขาดทุน) สทุธิงวด 2553 -                   -                   -                     25,549              25,549              -                     25,549              

ยอดปลายงวด 2553 1,185,985         577,530            28,300               269,780            2,061,595         -                     2,061,595         

ยอดตนงวด 2552 1,185,985         577,530            24,712               191,745            1,979,972         -                     1,979,972         

กําไร (ขาดทุน) สทุธิงวด 2552 -                   -                   -                     26,367              26,367              -                     26,367              

ยอดปลายงวด 2552 1,185,985         577,530            24,712               218,112            2,006,339         -                     2,006,339         

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ยอดตนงวด 2553 1,185,985         577,530            27,300               231,476            2,022,291         -                     2,022,291         

กําไร (ขาดทุน) สทุธิงวด 2553 -                   -                   -                     24,894              24,894              -                     24,894              

ยอดปลายงวด 2553 1,185,985         577,530            27,300               256,370            2,047,185         -                     2,047,185         

ยอดตนงวด 2552 1,185,985         577,530            23,512               159,862            1,946,889         -                     1,946,889         

กําไร (ขาดทุน) สทุธิงวด 2552 -                   -                   -                     41,854              41,854              -                     41,854              

ยอดปลายงวด 2552 1,185,985         577,530            23,512               201,716            1,988,743         -                     1,988,743         

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม

หมายเหตุ

พันบาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
 “สอบทานแลว” 

- 16 - 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25,549              26,367              24,894              41,854              
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิ
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,821                4,755                2,800                4,685                
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร -                    (32) -                    (32)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพยถาวร -                    4                        -                    4                        
กําไรจากการยึดเงินมัดจําคาซื้อที่ดิน -                    (30,000) -                    (29,412)
กําไรจากการตัดบัญชีเจาหน้ีการคาและ
   เงินประกันผลงาน (2,434) (1,586) (2,426) (1,586)
กําไรจากการตัดบัญชีคาใชจายคางจาย (488) (62) (488) (62)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินมัดจําและเงินค้ําประกัน 204                   -                    204                   -                    
รายไดเงินปนผล -                    -                    -                    (15,999)
รายไดดอกเบี้ยรับ (3) (9) (2) (2)
คาใชจายดอกเบี้ยจาย 5,418                8,717                5,438                8,825                
คาใชจายภาษีเงินได 11,560              9,308                11,222              9,107                

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 42,627              17,462              41,642              17,382              

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)
ลูกหน้ีการคา (147) (143) 206                   -                    
มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ (1,223) (5,466) (1,223) (5,466)
สินคาคงเหลือ 55,783              9,282                55,783              9,282                
ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 31,939              20,043              31,770              20,064              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 391                   (901) 538 (657)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (926) 128                   (926) 128                   

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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2553 2552 2553 2552
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
ต๋ัวเงินจายการคา (3,700) (5,996) (3,991) (5,996)
เจาหน้ีการคา 21,159              3,211                20,100              3,211                
เจาหน้ีบริษัทที่เกี่ยวของกัน (7,365) (6,293) (7,139) (6,429)
คางวดที่ยังไมรับรูเปนรายได 914                   (4,110) 914                   (4,110)
คาใชจายคางจาย (8,726) 116                   (8,145) 142                   
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 2,016                20,899              1,589                20,901              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 384                   216                   204                   240                   

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 133,126            48,448              131,322            48,692              
รับดอกเบี้ยรับ 3                        9                        2                        2                        
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากร 30                     8,419                -                    8,419
จายภาษีเงินได (2,795) (1,814) (2,942) (1,782)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 130,364            55,062              128,382            55,331              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1) 6,806                -                    (1)
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน -                    32                     -                    32                     
เงินสดจายซื้ออุปกรณ (851) (809) (832) (809)
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (225) -                    (225) -                    
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                    -                    -                    15,999              
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,077) 6,029                (1,057) 15,221              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (204) (313) (204) (313)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (2,820) (16,205) (2,820) (11,531)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                    -                    2,500                900                   
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                    -                    (2,500) (17,724)
เงินสดรับจากการกูยืมกรรมการ -                    6,700                -                    6,700                
เงินสดจายคืนเงินกูยืมกรรมการ (735) (5,000) (735) (5,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

พันบาท
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2553 2552 2553 2552

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 72,935              28,801              72,935              28,801              

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (156,574) (49,733) (156,574) (49,733)

จายดอกเบี้ยจาย (15,451) (15,109) (15,469) (15,323)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (102,849) (50,859) (102,867) (63,223)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 26,438              10,232              24,458              7,329                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 15,878              3,794                13,895              1,361                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 42,316              14,026              38,353              8,690                

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดในมือ 19,917              4,589                19,902              659                   

เงินฝากธนาคาร 22,399              9,437                18,451              8,031                
           รวม 42,316              14,026              38,353              8,690                

2) ไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทไดโอนบานตัวอยางและสํานักงานขายจํานวน 0.03 ลานบาท มาเปนสวนหน่ึงของตนทุนพัฒนาที่ดิน

3) ไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทไดซื้อยานพาหนะเปนจํานวน 0.91 ลานบาท โดยการทําสัญญาเชาซื้อเปนจํานวนเงิน 0.68 ลานบาท สวนที่เหลือจําน

0.23 ลานบาท บริษัทไดจายชําระเปนเงินสด 

พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 31 มีนาคม 2553 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
 (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2537 และไดแปรสภาพ 

บริษัทจากบริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด ไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม่ือ
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2546  ช่ือบริษัทแกไขเปน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษัทมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
    เลขท่ี 1/765 หมูท่ี 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาไดแก จัดสรรท่ีดินและปลูกบาน

สําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานกอสราง การบริการและเชาภายในสโมสรหมูบาน เปนตน 
 (ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวม 155 คน และ 

158  คน ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทมีจํานวนพนักงาน 131 คน และ 137 คน ตามลําดับ) 
 (ง) คาใชจายตามลักษณะ 
   รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดสามเดือน  

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 สําหรับงวดสามเดือน  

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
คาพัฒนาสาธารณูปโภคและคางานกอสรางระหวางงวด 104,997 78,030  103,642  78,030 
คาดอกเบี้ยจายคิดเขาตนทุนโครงการระหวางงวด 5,404 6,248  5,404  6,248 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหวางกอสรางและท่ีดินรอการพัฒนา 81,825  43,845  81,656  43,866 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 17,730 11,703  11,490  10,545 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 2,821 4,755  2,800  4,685 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลรวม 
 2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34  เร่ือง “งบการเงิน
ระหวางกาล” ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบ
การเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม
เหตุการณและสถานการณใหมๆเพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว 
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ดังนั้น          งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 
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งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินระหวางกาลฉบับท่ีบริษัทใชเปนทางการ
ตามกฎหมาย งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหวางกาลฉบับ
ภาษาไทยดังกลาว 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยาง
อ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

 2.2  เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวมและการดําเนินงาน 
   2.2.1  งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 และบริษัทยอยท่ีบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
ดังตอไปนี้ 

 อัตรารอยละของการถือหุนทั้งทางตรง 
และทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

  

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 100.00  100.00  รับเหมากอสรางและบริหารโครงการ 
บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 100.00  100.00  บริหารงานหมูบาน 

 
  2.2.2  สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินระวางกาลรวมคิดเปนจํานวน

ประมาณรอยละ ดังนี้ : 
 อัตรารอยละของยอดสินทรัพย 

ของบริษัทยอยซึ่งรวมอยู 

ในงบดุลรวม ณ วันท่ี  

 อัตรารอยละของยอดรายไดของบริษัท

ยอยซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552  31 มีนาคม 2553  31 มีนาคม 2552 

บริษัทยอย        

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 0.26  0.16  0.97  0.27 

บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 0.03  0.05  0.29  0.40 

 
  2.2.3  บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  2.2.4  รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินระหวางกาลรวมไดหักกลบ    

ลบกันแลว 
  2.2.5  งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําข้ึน โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ี

เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
 
 2.3 นโยบายการบัญชีสําคัญ 

  บริษัทและบริษัทยอยไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับงบการเงิน
ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
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2553 มีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมดังนี้ 
2.3.1 การดอยคาของสินทรัพย 

   บริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณและ
สินทรัพยอ่ืนทุกวันท่ีในงบดุล หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทและบริษัท
ยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ใน
การประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา
คิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการ
ประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมิน
มูลคาท่ีระมัดระวังท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย และสามารถสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้น
ผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

  บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไร
ขาดทุน  

 2.3.2 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
    ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ฝาย

บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใช
ดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได 
คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณ
การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

   2.3.2.1 สัญญาขายบานสําเร็จรูปพรอมท่ีดินและรับจางปลูกสรางบาน 
       บริษัทรับรูรายไดจากงานขายบานสําเร็จรูปพรอมท่ีดินและบริษัทยอยรับจาง

ปลูกสรางบานใหแกลูกคาภายในโครงการของบริษัทโดยอางอิงกับข้ันความสําเร็จ
ของงานกอสรางตามสัญญาตามอัตรารอยละท่ีวิศวกรกําหนดท้ังนี้ไมรวมตนทุนท่ีดิน 
เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ ข้ัน
ความสําเร็จของงานกอสรางถูกกําหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการ
โดยวิศวกรโครงการ  ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณข้ัน
ความสําเร็จของงานโดยคํานึงถึงประสบการณในอดีตและขอมูลท่ีไดรับจากวิศวกร 
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  2.3.2.2 ประมาณการตนทุนโครงการปลูกสรางบานและรับจางปลูกสรางบาน 
    บริษัทและบริษัทยอยประมาณการตนทุนงานปลูกสรางของแตละโครงการและ

รับจางปลูกสรางบาน จากรายละเอียดของแบบกอสรางและนํามาคํานวณจํานวนและ
มูลคาวัสดุกอสรางท่ีตองใชในโครงการปลูกสรางบานดังกลาว รวมถึงคาแรง คาโสหุย 
ท่ีตองใชในการใหงานโครงการปลูกสรางบานจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึง
แนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และคาใชจายอ่ืน ๆ บริษัท
และบริษัทยอยจะทําการทบทวนประมาณการตนทุนอยางสม่ําเสมอ และทุกคราวท่ี
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ 

 
  2.3.2.3 ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการปลูกสรางบานและรับจางปลูกสรางบาน 

    ในการประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการปลูกสรางบาน ฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจและขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
จากการรับประกันผลงานและการเรียกรองคาความเสียหายจากงานปลูกสรางบานตาม
สัญญา โดยอาศัยการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะหขอมูลคาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงและขอมูลสถิติในอดีต เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการ
และขอสมมติฐานท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนประมาณการคาใชจายสําหรับ
โครงการปลูกสรางบาน 

 
  2.3.2.4 สัญญาเชา  

    ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญา
เชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของ
สัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน
สินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 
  2.3.2.5 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

    ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการไมสามารถรับชําระหนี้
คืนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประวัติการจายชําระหนี้ อายุของหนี้ท่ีคงคางและ
ฐานะการเงินท่ีเปนอยูในขณะน้ัน 

 
  2.3.2.6 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 
     บริษัทฯ จะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการ

พิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปน
ระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
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  2.3.2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
    ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการ

ประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวน
อายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

    นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น 

  
  2.3.2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

    ในการบันทึกและวัดมูลคาของโปรแกรมคอมพิวเตอร ณ วันท่ีไดมา ตลอดจน
การทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดนั้นๆ 

 
  2.3.2.9 คดีฟองรอง 

      บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงินมีจํานวนท่ีเพียงพอ 

 
3. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 
   บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุนและ

คาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทเกิดข้ึนจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้
เกี่ยวของกัน โดยการมีผูถือหุนบางสวนและ/หรือกรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวซ่ึงเปนรายการ
ปกติธุรกิจไดรวมไวในงบการเงินตามมูลฐานท่ีตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน   

  รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงไดรวมไวในงบการเงิน
 ดังนี้ 
  ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

    พันบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  

ลักษณะความสัมพันธ 
 ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 
 ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 
เจาหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกัน         
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท  จํากัด บริษัทยอย  - -  4,223  4,224 
 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด  ผูถือหุนและ         
  เดคคอรเรชั่น จํากัด กรรมการรวมกัน  134  134  134  134 
 - บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  5,721  13,090  5,721  12,863 
 - หจก. สถาพรวัฒนาขนสง ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน  4  -  4  - 
    5,859  13,224  10,082  17,221 
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    พันบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  

ลักษณะความสัมพันธ 
 ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 
 ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน          
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด บริษัทยอย         
 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด   -  -  2,850  2,850 
 ยอดเพิ่มระหวางงวด   -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวางงวด   -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   -  -  2,850  2,850 
 - บริษัท เอ็น.ซี.เอสเตท  จํากัด บริษัทยอย         
 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด   -  -  -  1,724 
 ยอดเพิ่มระหวางวงด   -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวางงวด   -  -  -  (1,724) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   -  -  -  - 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด บริษัทยอย         
 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด   -  -  12,850  18,650 
 ยอดเพิ่มระหวางงวด   -  -  2,500      10,200 
 ยอดลดลงระหวางงวด   -  -  (2,500)  (16,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   -  -  12,850   12,850 
    -  -  15,700  15,700 
เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ         
 - ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม* กรรมการ         
 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด   155,150  149,050  155,150  149,050 
 ยอดเพิ่มระหวางงวด   -  6,700  -  6,700 
 ยอดลดลงระหวางงวด   -   (600)  -  (600) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   155,150  155,150  155,150  155,150 
 - คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ         
 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด   12,450  31,820  12,450  31,820 
 ยอดเพิ่มระหวางงวด   -  4,500  -  4,500 
 ยอดลดลงระหวางงวด   (735)  (23,870)  (735)  (23,870) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   11,715  12,450  11,715  12,450 
    166,865  167,600  166,865  167,600 
ดอกเบ้ียคางจายบริษัทท่ีเก่ียวของกัน          
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด บริษัทยอย  -  -  4  4 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท  จํากัด บริษัทยอย  -  -  16  13 
    -  -  20  17 
ดอกเบ้ียคางจายกรรมการ          
 - ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม* กรรมการ  11,122  15,546  11,122  15,546 
    - คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  168  335  168        335 
    11,290  15,881  11,290     15,881 
เจาหนี้คาเชาท่ีดิน          
 - นางพัชรินทร ตันฑเทอดธรรม ญาติผูถือหุน  165  -  165  - 
          
* ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบดวย          
 - คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม          
 - คุณประสิทธ  ตันฑเทอดธรรม          
 - คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม          
 - คุณสุจินต  ตันฑเทอดธรรม          

 
  เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน เปนการกูยืมโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน โดยเสียอัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป ในป 2553 และอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 - 2.75 ตอปในป 2552 และกําหนดจาย
ชําระคืนเงินตน เม่ือทวงถาม 

  เจาหนี้และเงินกูยืมกรรมการท่ีเกิดข้ึนสวนใหญ เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และจายชําระ
เงินกูยืมของบริษัท 

  เจาหนี้เงินกูยืมกรรมการมีการคิดดอกเบ้ีย ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอปในป 2553 และ 2552 
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โดยกําหนดจายคืนเม่ือทวงถาม 
   พันบาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม  
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม  
 นโยบายกําหนดราคา  2553  2552  2553  2552 
รายการในระหวางงวด          
รายไดเงินปนผล          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด ป 2552 มูลคา 160 บาท/หุน  -  -  -  15,999 
รายไดอื่นๆ - คาเชาสํานักงาน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 5,000 บาทตอเดือน  -  -  15  15 
รายไดอื่นๆ - คาสาธารณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 1,401.87 บาทตอเดือน  -  -  4  4 
คาซ้ือวัสดุกอสราง          
 บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด   ราคาตลาด  3,126  5,091  3,126  5,091 
คาบริหารโครงการ           
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ข้ันต่ํา  30,000 บาท / โครงการ  -  -  587  513 
คาสาธารณูปโภค          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด    ราคาทุน  -  -  1  3 
คาขนสง          
 หางหุนสวนจํากัด สถาพรวัฒนา ขนสง    ราคาตลาด  4  -  4  - 
คาเชาท่ีดิน          
 นางพัชรินทร  ตันฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 
ดอกเบ้ียจาย          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ป 2553 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป  -  -  4  19 
 ป 2552 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป         
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด ป 2553 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป  -  -  16  124 
 ป 2552 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป         
 บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด ป 2552 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.75 ตอป  -  -  -  11 
 ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม * ป 2553 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป  2,200  2,195  2,200  2,195 
 ป 2552 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป         
 คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม ป 2553 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป  167  450  167  450 
 ป 2552 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป         

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

เงินสดในมือ 19,917  8,496  19,902  8,481 
เงินฝากกระแสรายวัน 2,494  996  1,639  713 
เงินฝากออมทรัพย 19,905  6,386  16,812  4,701 
  รวม 42,316  15,878  38,353  13,895 

  
  เงินฝากธนาคารดังกลาวขางตนไดรับดอกเบ้ียในอัตราลอยตัวตามอัตราท่ีธนาคารกําหนด 
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5. ลูกหนี้การคา 
  ลูกหนี้การคา ประกอบดวย 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

กิจการอสังหาริมทรัพย        
 ลูกหนี้คางวดที่ถึงกําหนดชําระ 1,276  1,718  1,276  1,718 
กิจการรับเหมากอสรางและบริหารโครงการ        
 ลูกหนี้คารับเหมากอสราง 32  -  -  - 
กิจการบริหารหมูบาน        
 ลูกหนี้คาบริหารหมูบาน 353  32  -  - 
  รวม 1,661  1,750  1,276  1,718 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (297)  (533)  (297)  (533) 
 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,364  1,217  979  1,185 

 
  ลูกหนี้การคา วิเคราะหแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

มากกวา 0 เดือนถึง 3 เดือน 865  32  480  - 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน -  63  -  63 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน 445  1,122  445  1,122 
มากกวา 12 เดือน 351  533  351  533 
 รวม 1,661  1,750  1,276  1,718 

 
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวางงวด ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 
ยอดตนงวด 533  533  533  533 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง (236)  -  (236)  - 
ยอดสิ้นงวด 297  533  297  533 
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รายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวางงวด 2553 เกิดจากการไดรับคืนเงินจํานวน 0.10  
ลานบาท และตัดหนี้สูญจํานวน 0.14 ลานบาท 

 
  ลูกหนี้คางวดท่ีคางชําระ ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2552 
 ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2553 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 
จํานวนเงินที่ไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายแลว  (ลานบาท) 5,796.47  7,246.04  5,796.47  7,246.04 

คางวดท่ีถึงกําหนดชําระแลว              (พันบาท) 5,414,836  6,937,307  5,414,836  6,937,307 
หัก เงินชําระแลว                              (พันบาท) (5,413,560)  (6,935,589)  (5,413,560)  (6,935,589) 
ลูกหนี้คางวดท่ีคางชําระ                            (พันบาท) 1,276  1,718  1,276  1,718 

 
6. มูลคางานเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ/คางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

คางวดท่ีถึงกําหนดชําระแลว 5,414,836  6,937,307  5,414,836  6,937,307 
หัก การรับรูรายได (5,399,465)  (6,921,627)  (5,399,465)  (6,921,627) 
 15,371  15,680  15,371  15,680 

รายการดังกลาวประกอบดวย        
 มูลคางานเสร็จแตยังไมไดเรียกเก็บ 8,050  6,827  8,050  6,827 
 คางวดท่ียังไมรับรูเปนรายไดสําหรับ        
  สัญญาจะซ้ือขายที่ดินและบานที่รับเงินมา        
  ไมถึงอัตรารอยละ 20 และรับเงินงวดเกิน        
         คางวดตามสัญญา (23,421)  (22,507)  (23,421)  (22,507) 
 (15,371)  (15,680)  (15,371)  (15,680) 

7.  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
       สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

ราคาทุนบานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ  367,974  423,757  367,974  423,757 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง                                  -  -  -  - 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 367,974  423,757  367,974  423,757 
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  บริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีเซ็นตสัญญาแลว ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 หนวย  ลานบาท  หนวย  ลานบาท 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ 103  367.97  133  423.76 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จที่เซ็นตสัญญา   
 จะซ้ือจะขายแลว (24)  (67.53) (28)  (63.07)
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จคงเหลือยกไปที่ยัง          
 ไมไดทําสัญญาจะซ้ือจะขาย 79  300.44  105  360.69 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 หนวย  ลานบาท  หนวย  ลานบาท 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ 103  367.97  133  423.76 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จที่เซ็นตสัญญา    
 จะซ้ือจะขายแลว (24)  (67.53)  (28)  (63.07)
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จคงเหลือยกไปที่ยัง          
 ไมไดทําสัญญาจะซ้ือจะขาย 79  300.44  105  360.69 

 
  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินคาคงเหลือของโครงการท้ังจํานวน 367.97   

ลานบาท และ 423.76 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกัน วงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศสามแหงจํานวน 2,278.11 ลานบาท และ 2,316.11 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 16) 
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8. ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 

  8.1 ตนทุนการพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นแลว ประกอบดวย 
งบการเงินรวม (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 

โครงการ  
ที่ดิน ตนทุนพัฒนา  

และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน 
 

บานระหวาง 
ปลูกสราง 

 บานตัวอยาง  สํานักงานขาย  รวม  
โอนไปสินคา 
สําเร็จรูป 

 
โอนไป 

ตนทุนขาย 
 
ตนทุนการพัฒนา 

ที่ดิน 
บานฟาปยรมย 9  189,513  172,195  15,780  -  377,488  (67,379)  (205,168)  104,941 
บานฟาปยรมย 10  159,610  120,456  -  -  280,066  (21,016)  (118,459)  140,591 
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7  47,570  65,515  -  -  113,085  (17,554)  (66,946)  28,585 
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา  162,507  131,854  2,217  -  296,578  (7,591)  (288,987)  - 
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ  403,014  256,694  15,316  -  675,024  (48,678)  (404,742)  221,604 
บานฟากรีนพารค รังสิต 2  244,903  411,349  5,836  -  662,088  (2,924)  (659,164)  - 
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล  214,571  268,252  1,639  -  484,462  (40,464)  (393,316)  50,682 
บานฟากรีนพารค คลอง 3  262,730  161,643  10,599  -  434,972  (24,040)  (251,155)  159,777 
บานนริศา  142,880  141,687  -  716  285,283  (6,637)  (278,646)  - 
บานฟาธัญธานี  55,034  248,215  -  -  303,249  (61,310)  (234,792)  7,147 
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2  421,174  163,632  29,850  -  614,656  (48,860)  (289,375)  276,421 
จอมเทียน พัทยา  158,756  201,448  10,289  -  370,493  (6,311)  (360,638)  3,544 
เดอะกรีนพารค จอมเทียน                 
  โดย เอ็นซี กรุป  90,024  11,165  -  -  101,189  (15,210)  -  85,979 
คอนโดขอนแกน  46,233  44,576  -  -  90,809  -  (90,809)  - 
  2,598,519  2,398,681  91,526  716  5,089,442  (367,974)  (3,642,197)  1,079,271 
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งบการเงินรวม (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

โครงการ  
ที่ดิน ตนทุนพัฒนา  

และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน 
 

บานระหวาง 
ปลูกสราง 

 บานตัวอยาง  สํานักงานขาย  รวม  
โอนไปสินคา 
สําเร็จรูป 

 
โอนไป 

ตนทุนขาย 
 ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 

บานฟาปยรมย 3  151,468  237,055  4,965  -  393,488  -  (393,488)  - 
บานฟาปยรมย 7  215,718  266,375  -  -  482,093  -  (482,093)  - 
บานฟาปยรมย 8  105,117  220,497  -  -  325,614  -  (325,614)  - 
บานฟาปยรมย 9  189,284  165,408  15,780  -  370,472  (63,936)  (190,385)  116,151 
บานฟาปยรมย 10  152,899  103,661  -  -  256,560  (29,967)  (89,241)  137,352 
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7  47,468  63,552  -  -  111,020  (18,108)  (59,274)  33,638 
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา  162,507  131,825  2,217  -  296,549  (14,569)  (281,980)  - 
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ  400,821  242,976  15,316  -  659,113  (68,877)  (363,815)  226,421 
บานฟากรีนพารค รังสิต 2  244,903  411,349  5,836  -  662,088  (2,924)  (659,164)  - 
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล  214,476  251,605  1,639  -  467,720  (45,451)  (358,205)  64,064 
บานฟากรีนพารค คลอง 3  261,743  157,047  10,599  -  429,389  (51,221)  (218,004)  160,164 
บานนริศา  142,880  141,687  -  716  285,283  (6,637)  (278,646)  - 
บานฟาธัญธานี  55,034  247,111  -  -  302,145  (61,310)  (234,792)  6,043 
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2  417,467  150,150  29,850  -  597,467  (51,363)  (269,651)  276,453 
จอมเทียน พัทยา  158,757  201,448  10,289  -  370,494  (6,311)  (360,638)  3,545 
เดอะกรีนพารค จอมเทียน                 
  โดย เอ็นซี กรุป  78,718  2,764  -  -  81,482  - -  81,482 
คอนโดขอนแกน  46,233  44,576  -  -  90,809  (3,083)  (87,726)  - 
  3,045,493  3,039,086  96,491  716  6,181,786  (423,757)  (4,652,716)  1,105,313 
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งบการเงินเฉพาะ (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 

โครงการ  
ที่ดิน ตนทุนพัฒนา  

และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน 
 

บานระหวาง 
ปลูกสราง 

 บานตัวอยาง  สํานักงานขาย  รวม  
โอนไปสินคา 
สําเร็จรูป 

 
โอนไป 

ตนทุนขาย 
 
ตนทุนการพัฒนา 

ที่ดิน 
บานฟาปยรมย 9  189,513  172,195  15,780  -  377,488  (67,379)  (205,168)  104,941 
บานฟาปยรมย 10  159,610  120,456  -  -  280,066  (21,016)  (118,459)  140,591 
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7  47,570  65,515  -  -  113,085  (17,554)  (66,946)  28,585 
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา  162,507  131,854  2,217  -  296,578  (7,591)  (288,987)  - 
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ  403,014  256,694  15,316  -  675,024  (48,678)  (404,742)  221,604 
บานฟากรีนพารค รังสิต 2  244,903  411,349  5,836  -  662,088  (2,924)  (659,164)  - 
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล  214,571  268,329  1,639  -  484,539  (40,464)  (393,316)  50,759 
บานฟากรีนพารค คลอง 3  262,730  161,643  10,599  -  434,972  (24,040)  (251,155)  159,777 
บานนริศา  142,880  141,687  -  716  285,283  (6,637)  (278,646)  - 
บานฟาธัญธานี  55,034  248,215  -  -  303,249  (61,310)  (234,792)  7,147 
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2  420,817  163,630  29,850  -  614,297  (48,860)  (289,375)  276,062 
จอมเทียน พัทยา  155,205  201,455  10,289  -  366,949  (6,311)  (360,638)  - 
เดอะกรีนพารค จอมเทียน                 
  โดย เอ็นซี กรุป  90,024  11,165  -  -  101,189  (15,210)  -  85,979 
คอนโดขอนแกน  46,233  44,576  -  -  90,809  -  (90,809)  - 
  2,594,611  2,398,763  91,526  716  5,085,616  (367,974)  (3,642,197)  1,075,445 
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งบการเงินเฉพาะ (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

โครงการ  ที่ดิน ตนทุนพัฒนา  
และดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน  บานระหวาง 

ปลูกสราง  บานตัวอยาง  สํานักงานขาย  รวม  โอนไปสินคา 
สําเร็จรูป  โอนไป 

ตนทุนขาย  ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 

บานฟาปยรมย 3  151,468  237,055  4,965  -  393,488  -  (393,488)  - 
บานฟาปยรมย 7  215,718  266,375  -  -  482,093  -  (482,093)  - 
บานฟาปยรมย 8  105,117  220,497  -  -  325,614  -  (325,614)  - 
บานฟาปยรมย 9  189,284  165,408  15,780  -  370,472  (63,936)  (190,385)  116,151 
บานฟาปยรมย 10  152,899  103,661  -  -  256,560  (29,967)  (89,241)  137,352 
บานฟารังสิต ลําลูกกาคลอง 7  47,468  63,552  -  -  111,020  (18,108)  (59,274)  33,638 
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา  162,507  131,825  2,217  -  296,549  (14,569)  (281,980)  - 
บานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ  400,821  242,976  15,316  -  659,113  (68,877)  (363,815)  226,421 
บานฟากรีนพารค รังสิต 2  244,903  411,349  5,836  -  662,088  (2,924)  (659,164)  - 
บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล  214,476  251,708  1,639  -  467,823  (45,451)  (358,205)  64,167 
บานฟากรีนพารค คลอง 3  261,743  157,047  10,599  -  429,389  (51,221)  (218,004)  160,164 
บานนริศา  142,880  141,687  -  716  285,283  (6,637)  (278,646)  - 
บานฟาธัญธานี  55,034  247,111  -  -  302,145  (61,310)  (234,792)  6,043 
บานฟาธัญธานี วิลเลจ 2  417,110  149,954  29,850  -  596,914  (51,363)  (269,651)  275,900 
จอมเทียน พัทยา  155,205  201,455  10,289  -  366,949  (6,311)  (360,638)  - 
เดอะกรีนพารค จอมเทียน                 
  โดย เอ็นซี กรุป  78,718  2,764  -  -  81,482  - -  81,482 
คอนโดขอนแกน  46,233  44,576  -  -  90,809  (3,083)  (87,726)  - 
  3,041,584  3,039,000  96,491  716  6,177,791  (423,757)  (4,652,716)  1,101,318 

 
  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางสวนใหญของโครงการรวมที่ดินรอการพัฒนา รวมจํานวน 2,313.21 ลานบาท และ 
2,339.09 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารสามแหง จํานวนเงิน 2,278.11 ลานบาท และ 2,316.11 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 16) 
  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวของสวนหนึ่งจํานวนเงินประมาณ 5.40 ลานบาท และ 6.25 ลานบาท 
ตามลําดับ ไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนสําหรับการคํานวณดอกเบี้ย เทากับ รอยละ 6.60 และรอยละ 7.13 ตามลําดับ  
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 8.2 ภาระจากการพัฒนาโครงการท่ีดําเนินการอยู 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 31  

มีนาคม 2553  
(งวดสามเดือน) 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553  

(งวดสามเดือน) 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด 17  19  17  19 
จํานวนโครงการท่ีปดแลว 1  3  1  3 
จํานวนโครงการท่ีเปดใหม -  1  -  1 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นงวด 16  17  16  17 
มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวท้ังสิ้น (ลานบาท) 5,796.47  7,246.04  5,796.47  7,246.04 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการ        
 ท่ีเปดดําเนินการอยู 60.45  65.15  60.45  65.15 

 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนา
โครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางเปนมูลคา 134.74 ลานบาท และ 155.26 ลานบาท 
ตามลําดับ และคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะสวนกลางเปนมูลคา 21.68 ลานบาท 
และ 21.64 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยเงินจํานวนนี้จะตองโอนใหแก
นิติบุคคลหมูบาน ณ วันท่ีโอนโครงการ 

 
9.  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
       สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

 พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2552 

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2552 

คาใชจายจายลวงหนา 2,846  1,613  2,828  1,553 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 829  2,407  829  2,407 
ลูกหน้ีสํารองจาย 2,509  2,328  -  - 
ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอง (ดูหมายเหตุขอ 26.6 ก) 180  180  180  180 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 943  1,170  925  1,160 
          รวม 7,307  7,698  4,762  5,300 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (317)  (317)  (317)  (317)
          สุทธิ 6,990  7,381  4,445  4,983 

 
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหวางงวด ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553  

(งวดสามเดือน) 

 ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553  

(งวดสามเดือน) 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 

(งวดป) 
ยอดตนงวด 317  827  317  827 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง -  (510)  -  (510)
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ยอดสิ้นงวด 317  317  317  317 

 ในระหวางป 2552 รายการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลดลงจํานวนเงิน 0.51 ลานบาท เกิดจากการ
กลับรายการลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองท่ีลดลง เนื่องจากคดีไดส้ินสุดลงแลวโดยบริษัทไมตองชดเชย
ความเสียหายตามท่ีถูกเรียกรอง 

 
10. เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 0.97 ลานบาท  
ไดนําไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการขอกูเงินของลูกคา และคํ้าประกันการใชน้ํามัน 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 0.21 
ลานบาท ไดนําไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันตอ
หนวยงานราชการ (ดูหมายเหตุขอ 14) 

  เงินฝากธนาคารดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราลอยตัวตามท่ีธนาคารกําหนด 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย - วิธีราคาทุน 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 ประเภทกิจการ  ลักษณะ 

ความสัมพันธ 

 ทุนชําระแลว  

(พันบาท) 

 สัดสวน 

เงินลงทุน (%) 

 ราคาทุน  

(พันบาท) 

 วิธีสวนไดเสีย 

(พันบาท) 

 เงินปนผล* 

(พันบาท) 

 

 

สําหรับงวดสามเดือน 

 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

    ณ วันที่ 31  

มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31  

มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2552 

2553  2552 

บริษัทยอย :-        

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี รับเหมากอสรางและ การถือหุน/                  

 แมเนจเมนท จํากัด บริหารงานโครงการ กรรมการรวมกัน  10,000  100  11,864  11,864  22,797  22,190    -  15,999 * 

บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง บริหารงานหมูบาน การถือหุน/                  

 แมเนจเมนท จํากัด  กรรมการรวมกัน  1,000  100  -  -  3,476  3,430    -    -  

      11,864  11,864  26,273  25,620    -  15,999  

หัก : คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา      -  -          

       เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ      11,864  11,864          

 
  บริษัทรับรูสวนไดเสียในกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทยอยดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียโดยถือ

ตามงบการเงินท่ีไดผานการตรวจสอบแลว 
  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ของบริษัท เอ็น.ซี.เอสเตท จํากัด คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 

2552 มีมติใหเลิกบริษัทต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม 2552 โดยบริษัทยอยแหงนี้ไดหยุดดําเนินการตั้งแตป 2548 
เปนตนมาและในปจจุบันบริษัทไมประสงคจะดําเนินธุรกิจอีกตอไป โดยไดดําเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษัทกับกระทรวงพาณิชย แลวเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2552 โดยงบการเงินนี้ ไดจัดทําตามหลักเกณฑการ
ชําระบัญชี โดยแสดงมูลคาทรัพยสินตามมูลคาท่ีคาดวาจะขายได และหนี้สินดวยจํานวนท่ีตองชําระ และ
เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 บริษัทยอยดังกลาวไดจัดสรรเงินทุนสวนท่ีเหลือคืนแกผูถือหุนแลว จํานวน 
3.90 ลานบาท 

  *ดูรายละเอียดการประกาศจายเงินปนผลของบริษัทยอยในหมายเหตุขอ 19 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -  สุทธิ 

       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย  
 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ยอดตามบัญชี 

ณ  31 ธ.ค. 52 

 จํานวนที่ 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จํานวน 

ที่ลดลง 

 ยอดตามบัญชี 

ณ  31 มี.ค. 53 

ราคาทุน        

ที่ดิน  - สํานักงาน                                    1,948  -  -  1,948 

           - สโมสร    82,260  -  -  82,260 

อาคาร - สํานักงาน 11,236  -  -  11,236 

           - สโมสร    124,164  -  -  124,164 

บานตัวอยางและสํานักงานขาย 43,524  -  -  43,524 

สวนปรับปรุงอาคาร 6,289  -  -  6,289 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,919  34  -  1,953 

เคร่ืองใชสํานักงาน 21,518  399  -  21,917 

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 11,227  416  -  11,643 

ยานพาหนะ 17,708  2  -  17,710 

ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน 3,407  -  -  3,407 

    รวม 325,200  851  -  326,051 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม                                  

อาคาร - สํานักงาน (7,912)  (138)  -  (8,050)

           - สโมสร (45,039)  (1,498)  -  (46,537)

บานตัวอยางสํานักงานขาย (39,785)  (285)  -  (40,070)

สวนปรับปรุงอาคาร (2,646)  (78)  -  (2,724)

เคร่ืองจักรและอุปกรณ (1,659)  (33)  -  (1,692)

เคร่ืองใชสํานักงาน (17,927)  (309)  -  (18,236)

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (9,744)  (168)  -  (9,912)

ยานพาหนะ (17,335)  (107)  -  (17,442)

ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน (249)  (116)  -  (365)

    รวม (142,296)  (2,732)  -  (145,028)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 182,904     181,023 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 

 ยอดตามบัญชี 

ณ  31 ธ.ค.52 
 

จํานวนที่ 

เพิ่มข้ึน 

 

 

จํานวน 

ที่ลดลง 
 

ยอดตามบัญชี 

ณ  31 มี.ค. 53 

ราคาทุน        

ที่ดิน  - สํานักงาน                                     1,948  -  -  1,948 

           - สโมสร    82,260  -  -  82,260 

อาคาร - สํานักงาน 11,236  -  -  11,236 

           - สโมสร    124,164  -  -  124,164 

บานตัวอยางและสํานักงานขาย 43,524  -  -  43,524 

สวนปรับปรุงอาคาร 6,289  -  -  6,289 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,232  34  -  1,266 

เคร่ืองใชสํานักงาน 19,648  380  -  20,028 

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 11,076  416  -  11,492 

ยานพาหนะ 16,499  2  -  16,501 

ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน 3,407  -  -  3,407 

    รวม 321,283  832  -  322,115 

หัก คาเส่ือมราคาสะสม                                    

อาคาร - สํานักงาน (7,912)  (138)  -  (8,050) 

           - สโมสร (45,039)  (1,498)  -  (46,537) 

บานตัวอยางและสํานักงานขาย (39,785)  (285)  -  (40,070) 

สวนปรับปรุงอาคาร (2,646)  (78)  -  (2,724) 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ (973)  (32)  -  (1,005) 

เคร่ืองใชสํานักงาน (16,175)  (289)  -  (16,464) 

เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (9,590)  (168)  -  (9,758) 

ยานพาหนะ (16,131)  (107)  -  (16,238) 

ยานพาหนะ-ภายใตสัญญาเชาการเงิน (249)  (116)  -  (365) 

    รวม (138,500)  (2,711)  -  (141,211) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 182,783      180,904 

 
  ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางในสวนสํานักงาน และท่ีดินและอาคารสโมสรบางสวนรวมจํานวน 

111.39 ลานบาท (มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 80.64 ลานบาท) นําไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูยืมประเภท
เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทจากธนาคารพาณิชย สองแหงวงเงิน 30 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 14) 
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สินทรัพยท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูมีราคาทุน ดังนี้ 
 พันบาท 

รายการสินทรัพย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  ณ วันที่ 31  

มีนาคม 2553 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 
 ณ วันที่ 31  

มีนาคม 2553 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 
อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิส)  2,858  2,858  2,858  2,858 
บานตัวอยางและสํานักงานขาย  37,751  37,751  37,751  37,751 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ 1,287  1,175  665  553 
เคร่ืองใชสํานักงาน 15,680  14,843  14,373  13,591 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 8,235  7,805  8,084  7,654 
ยานพาหนะ 15,521  15,518  14,318  14,315 
  รวม 81,332  79,950  78,049  76,722 

 
13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 52 

 จํานวนที่  
เพิ่มข้ึน 

 จํานวนที่ 
ลดลง 

 ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 มี.ค. 53 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร  3,500  -  -  3,500 
งานระหวางทํา-คาพัฒนาระบบ  -  225  -  225 
 รวม  3,500  225  -  3,725 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (325)  (89)  -  (414) 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  3,175      3,311 

 
  สินทรัพยไมมีตัวตน เปนคาพัฒนาระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย (Real Estate management 

system) ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางโครงการและสวนกลางเพ่ือชวยสรางระบบบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ และสวนกลางสามารถดึงขอมูลท่ีตองการออกมาไดภายในเวลาอันรวดเร็ว ลงใน Server ของบริษัท  

 
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   บัญชีนี้ประกอบดวย 

 พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

 ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 8,423  11,243  8,423  11,243 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 57,000  57,000  57,000  57,000 
  รวม  65,423  68,243  65,423  68,243 
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   วงเงิน (ลานบาท)       

 ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2553 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 

 อัตราดอกเบ้ีย  วันครบกําหนด  ภาระคํ้าประกัน 

วงเงินเบิกเกินบัญช ี          
บริษัทใหญ          
 - ธ. ไทยพา ณิชย 20  20  อัตรา MOR ตอป   เม่ือทวงถาม  -  จดจํานองท่ีดินบางสวนพรอม 
          ส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินของบริษัท 
         -  คํ้าประกันโดยกรรมการบางทาน 
 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 10  10  อัตรา MOR ตอป   เม่ือทวงถาม  -  จดจํานองท่ีดินบางสวนพรอม 

 รวมวงเงิน 30  30       ส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินของบริษัท 

          

เงินกูยืมระยะส้ัน          

บริษัทใหญ          

 - ธ. กรุงศรีอยุธยา 35  35  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป  27 เมษายน 2553  - จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

          ของกรรมการบางทาน 

 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 22  22  อัตราดอกเบ้ียหนาตั๋วสัญญาใชเงิน 

 

 ภายใน 91 - 93 วัน  

นับจากวันท่ีกู 

 -  คํ้าประกันโดยบัตรเงิน ฝากของ

 กรรมการบางทาน 

 57  57       

 รวมวงเงิน 87  87       

   
 ภายใตสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ 
ท่ีกําหนดไวนี้อยางถูกตองทุกประการ 

   นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูกําหนดในเร่ืองท่ีสําคัญ ไดแก ไมจําหนาย จาย
โอน ใหเชา จํานํา จํานอง กอใหเกิดภาระติดพันท่ีมีผลทําใหบุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสินของผูกู ไมกอ 
ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในแตละคร้ังเปนจํานวนเงินต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากผูใหกูกอน การรักษาอัตราสวนทางการเงิน การงดจายเงินปนผล การหามลดทุนจด
ทะเบียน และการยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทใหแกผูใหกู เปนตน 

 
15.  ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

  ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีรายละเอียด ดังนี้ 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  845  74  919  834  85  919 
ถึงกําหนดการจายชําระหลัง             
 จากหน่ึงปแตไมเกินสามป  1,098  35  1,133  1,313  50  1,363 
  รวม  1,943  109  2,052  2,147  135  2,282 
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  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสัญญาเชาซ้ือยานพาหนะจํานวนสาม
สัญญา กับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศ มูลคาตามสัญญาเปนเงิน 2,757,492 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ระยะเวลา
ผอนชําระ 36 งวด จายชําระงวดเดือนละ 20,535 - 35,192 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตาง ๆ ท่ี
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว 

  ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีการคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปไดแสดงไวในสวนของหนี้สิน

หมุนเวียนในงบดุล 
 
16. เงินกูยืมระยะยาว  

  บัญชีนี้ประกอบดวย 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2553 

 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2552 
 

ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2553 

 
ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2552 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        
วงเงินที่ 1 141,393  190,263  141,393  190,263 
วงเงินที่ 2 219,141  246,400  219,141  246,400 
วงเงินที่ 3 21,287  21,287  21,287  21,287 
วงเงินที่ 4  15,842  23,352  15,842  23,352 
    รวม 397,663  481,302  397,663  481,302 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (256,270)  (23,352)  (256,270)  (23,352)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 141,393  457,950  141,393  457,950 

 
 วงเงิน (ลานบาท)     
 2553  2552  อัตราดอกเบ้ีย  ภาระค้ําประกัน 

เงินกูยืมระยะยาว        
บริษัทใหญ        
 วงเงินที่ 1 - ธ. ไทยพาณิชย 1,422.11  1,460.11  อัตรา MLR, MLR  ลบรอยละ  

0.50-1.00 ตอป 
  -    จดจํานองท่ีดินบางสวนพรอม 

      สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ 
        
 วงเงินที่ 2 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 777.00  777.00  อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป  - จดจํานองท่ีดินบางสวนพรอม 
        สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ 
        
 วงเงินที่ 3 - ธ. นครหลวงไทย 39.00  39.00  อัตรา MLR บวกรอยละ 0.25 ตอป  - จดจํานองท่ีดินบางสวนพรอม 
        สิ่งปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ 
        
 วงเงินที่ 4 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 40.00  40.00  อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป  - จดจํานองท่ีดินเปลาพรอม 
        สิ่งปลูกสรางที่จะมีขึ้นตอไป 
 2,278.11  2,316.11     ภายหนาของญาติผูถือหุน 
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 วงเงินท่ี 1 
                 บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เม่ือไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยท่ีขาย

ใหกับลูกคาโดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูท้ังหมดภายในปท่ีกําหนดตามแตละสัญญา อยางไรก็ตาม
บริษัทไมไดประมาณการยอดเงินกูยืมท่ีคาดวาจะตองจายภายในหนึ่งปเพื่อจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียน
ในงบดุล สําหรับเงินกูในสวนนี้  (ดูหมายเหตุขอ 7 และ 8) 
  นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูกําหนดในเร่ืองท่ีสําคัญ ไดแก ไมจําหนาย จาย
โอน ใหเชา จํานํา จํานอง กอใหเกิดภาระติดพันท่ีมีผลทําใหบุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสินของผูกู ไมกอ
ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในแตละครั้งเปนจํานวนเงินต้ังแตสิบลานบาทข้ึนไป เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากผูใหกูกอน การรักษาอัตราสวนทางการเงิน การงดจายเงินปนผล การหามลดทุนจด
ทะเบียน และการยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทใหแกผูใหกู เปนตน 

 
 วงเงินท่ี 2 
  บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายใน 3 ป นับจากวันจดทะเบียนจํานองที่ดินหลักประกัน 

(วันท่ี 29 ธันวาคม 2547) เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2551 บริษัทไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการจายชําระคืน
เงินกูยืมท้ังหมดเปนวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 (ดูหมายเหตุขอ 7 และ 8) และในไตรมาสท่ี 1/2553 บริษัทได
จัดประเภทหนี้สินดังกลาวไวภายใตบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปท้ังจํานวนแลว  

  นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูกําหนดในเร่ืองท่ีสําคัญ ไดแก รายงานความ
คืบหนาในการขาย การโอน และการกอสรางใหกับผูใหกูทุกเดือน และบริหารจัดการกิจการใหมียอดขาย
บานในโครงการเพิ่มข้ึนปละไมต่ํากวา 50 ยูนิต (เร่ิมต้ังแตป 2551) 

 
 การปฏิบัติตามเง่ือนไข 
  บริษัทมียอดขายบานในโครงการสําหรับป 2551 จํานวน 32 ยูนิต ซ่ึงตํ่ากวาขอกําหนดตามสัญญาเงินกู

ดังกลาวขางตน  ฝายบริหารไดมีการเจรจากับธนาคารเพ่ือขอถอดถอนเงื่อนไขเกี่ยวกับยอดขาย 50 ยูนิต ซ่ึง
ธนาคารไดตกลงตามท่ีขอ แตบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินตนเพิ่มเปน 14,000 บาท ตอตารางวา จากเดิม 
10,725 บาท ตอตารางวา  ท้ังนี้ตามหนังสือแจงผลการทบทวนวงเงินสินเช่ือเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2552 

 
 วงเงินท่ี 3 
  บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เม่ือไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยท่ีขาย

ใหกับลูกคาโดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูท้ังหมดภายใน 2 ป นับจากวันท่ีทําสัญญา (วันท่ี 24 กันยายน 
2551) ซึ่งครบกําหนดภายในวันที่ 23 กันยายน 2553 (ดูหมายเหตุขอ 7 และ 8) และในไตรมาสท่ี 1/2553 
บริษัทไดจัดประเภทหนี้สินดังกลาวไวภายใตบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปท้ังจํานวนแลว   
  นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องท่ีสําคัญ ไดแก ตองจางผู
ประเมินราคาอิสระท่ีธนาคารใหความเห็นชอบประเมินราคาสินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกันหนี้สิน และการ
ยกผลประโยชนจากการทําประกันภัยทรัพยสินของหลักประกันใหแกผูใหกู เปนตน 
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 วงเงินท่ี 4  
บริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้เม่ือไดรับชําระเงินจากลูกคา ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยท่ีขาย

ใหกับลูกคา โดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูยืมนี้ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2553  
นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูกําหนดในเร่ืองท่ีสําคัญ ไดแก 
บริษัทตองชําระหนี้เงินตนข้ันต่ําเปนรายไตรมาส ไตรมาสละไมนอยกวา 8,000,000 บาท เร่ิมชําระ

ตั้งแตไตรมาสท่ี 4 ป 2552 เปนตนไป และบริษัทไดแสดงไวภายใตบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (ดูหมายเหตุขอ 7 และ 8) 

บริษัทตองไมทําการขาย โอน ใหยืม ใหเชา หรือจําหนายกิจการ หรือทรัพยสินหรือสินทรัพยถาวร
ของผูกู ยกเวนในกรณีท่ีเปนธุรกิจปกติของผูกู 

  
17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
   บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยทางการเงินและ

หนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคการโดยท่ัวไป
และไมไดถือหรือออกอนุพันธทางการเงินใด ๆ สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญ
ของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคารวมต๋ัวเงินรับ-จาย คางวดท่ียังไม
รับรูเปนรายได รายไดคางรับ เงินกูยืมตาง ๆ คาใชจายคางจายและเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 

 
 ข. ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
   บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน

การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงินกูยืมจากกรรมการ และเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ความเส่ียงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหายแกบริษัทและ
บริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ ๆ ไป  

 
 ค. มูลคายุติธรรม 
   มูลคายุติธรรมของทรัพยสินทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญสวนใหญไม

แตกตางจากมูลคาตามบัญชีของทรัพยสินทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้น ยกเวนเงินลงทุน
ระยะยาวและหน้ีสินระยะยาว ไมสามารถคํานวณไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงไมมีการเปดเผยขอมูล
ดังกลาว 
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18. สํารองตามกฎหมาย 
 ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรทุนสํารองอยาง

นอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองดังกลาว จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจายเงินปนผลไมได 

   บริษัทยอยแหงหนึ่งไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจนครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว 
   ในป 2552 บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 3.79 ลานบาท ของกําไรสุทธิประจําป 

 
19. เงินปนผล 
  ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ผูถือ

หุนของบริษัทยอยมีมติใหบริษัทจัดสรรกําไรสะสมจากผลการดําเนินงานในป 2547 ใหแกผูถือหุนเปนเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 160 บาท เปนจํานวนเงินรวม 16 ลานบาท และไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันท่ี 25 
มีนาคม 2552 

   
20. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสราง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  
  ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.43:1 (ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 : 0.47:1) และบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.44:1 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 : 0.48:1) 

 
21. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
วันที่ 31 มีนาคม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
วันที่ 31 มีนาคม 

  2553  2552  2553  2552 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท) 25,549  26,367  24,894  41,854 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก      (พันหุน) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน                  (บาทตอหุน) 0.022  0.022  0.021  0.035 
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22. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 
  บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําท้ังหมดของ

บริษัทและบริษัทยอยตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 
  พนักงานและบริษัทจายสมทบเขาเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตรารอยละของเงินเดือนของ

พนักงานแตละคน พนักงานจะไดรับสวนท่ีบริษัทสมทบตามระเบียบและขอบังคับของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทํางาน บริษัทและบริษัทยอยไดแตงต้ังผูจัดการกองทุนแหงหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตาม
ขอกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 
     บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2553 และ 2552 เปนจํานวนเงิน 0.59 ลานบาท และ 0.54 ลานบาท ตามลําดับ  

 เฉพาะบริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับงวดงามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
และ 2552 เปนจํานวนเงิน 0.56 ลานบาท และ 0.52 ลานบาท ตามลําดับ   

 
23. คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนท่ี
เปนตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอ่ืน ท้ังนี้
ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ไดแก 
กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการและผูจัดการอาวุโส 

 
24. ภาษีเงินไดและเกณฑการคํานวณ 

  บริษัทคํานวณภาษีเงินไดโดยใชเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจาย ใหเปนไปตามประมวลรัษฎากร
กําหนดและตามคําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.61/2539 เร่ืองการคํานวณกําไรสุทธิและเงินไดสุทธิสําหรับกิจการ
ขายอสังหาริมทรัพยซ่ึงจะแตกตางไปจากหลักการบัญชีท่ีเลือกปฏิบัติในบางกรณีไดแกการรับรูรายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพยและตนทุนขายดอกเบ้ียจายและคาเส่ือมราคาสําหรับกลุมทรัพยสินประเภทคา
พัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อใชประโยชนรวมกัน 

 
  ตั้งแตป 2550 บริษัทไดเลือกใชวิธีการคํานวณภาษีเงินไดในโครงการท่ีเปดในหรือหลังป 2550 โดย

ใชเกณฑการรับรูรายได และคาใชจาย ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 155/2549 เร่ือง
การใชเกณฑสิทธิในการคํานวณรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซ่ึงกําหนดให
สามารถเลือกรับรูรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จได ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดียวกับทางบัญชี ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

นโยบายบัญชี  ทางภาษี  ทางบัญชี 
การรับรูรายไดและตนทุนขาย  โครงการที่เปดกอนป 2550 

- รับรูรายไดตามคางวดท่ีถึงกําหนดชําระ 
 รับรูรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทํา

เสร็จ 
  โครงการที่เปดในหรือหลังป 2550   
  - รับรูรายไดตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ   
ดอกเบ้ียจาย  เฉพาะสวนของดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระต้ังแต

วันที่โครงการนั้นพรอมจะขาย 
 จะหยุดรับรูดอกเบ้ียจายเม่ือบานสราง

เสร็จพรอมขาย 
     
คาเส่ือมราคา-สาธารณูปโภคสวนกลาง
ของโครงการ 

 มีสิทธินําคาสึกหรอมาหักเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิตามวิธีเสนตรงระยะเวลา 5 ป 

 บันทึกเปนตนทุนพัฒนาท่ีดินและจะรับรู
เปนตนทุนขายตามสัดสวนของรายไดคา
ขาย 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553  2552 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษีเงินไดทางบัญชี 36,116  50,961 
รายรับและรายจายท่ีแตกตาง    
บวก ตนทุนขายท่ีไมถือเปนรายจายไดทางภาษี 15,422  4,567 
 รายการบวกกลับทางภาษี 793  1,147 
หัก คางวดท่ียังไมถึงกําหนดชําระ (3,022)  (1,025) 
 รายจายท่ีถือเปนรายจายไดทางภาษี ตาม ป.61/2539    
  (คาเส่ือมราคาสาธารณูปโภค) (170)  - 
 ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนรายจายไดทางภาษี ตาม ป.61/2539 (4,252)  (3,223) 
 รายการหักออกสําหรับรายการสวนท่ีไดรับการยกเวนภาษี -  (15,999) 
กําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินไดทางภาษี 44,887  36,428 
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 25% (11,222)  (9,107) 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิทางภาษีเงินได 33,665  27,321 
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25. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัท และบริษัทยอย 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 (พันบาท) 
 กิจการพัฒนา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหวางกัน  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย  กอสราง  โครงการ  หมูบาน    DR.  CR.   

รายได                
 รายไดจากการขาย 277,803  -  -  -  277,803  -  -  277,803 
 รายไดจากการกอสราง -  2,776  -  -  2,776  -  -  2,776 
 รายไดจากการใหบริการ -  -  -  1,395  1,395  (587)  -  808 
 รายไดอื่น 3,908  19  -  12  3,939  (40)  -  3,899 
 รวมรายได 281,711  2,795  -  1,407  285,913      285,286 
คาใชจาย                
 ตนทุนขาย 190,702  -  -  -  190,702  -  (26)  190,676 
 ตนทุนกอสราง -  1,550  -  -  1,550  -  -  1,550 
 ตนทุนบริการ -  -  -  686  686  -  -  686 
 คาใชจายในการขาย 22,154  -  -  -  22,154  -  -  22,154 
 คาใชจายในการบริหาร 21,617  298  -  668  22,583  -  (607)  21,976 
 คาตอบแทนผูบริหาร 5,655  -  -  33  5,688  -  -  5,688 
 รวมคาใชจาย 240,128  1,848  -  1,387  243,363      242,730 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 41,583  947  -  20  42,550      42,556 
ตนทุนทางการเงิน 5,467  -  -  -  5,467  -  (20)  5,447 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 36,116  947  -  20  37,083      37,109 
ภาษีเงินได 11,222  338  -  -  11,560  -  -  11,560 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  24,894  609  -  20  25,523      25,549 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553                
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 180,904  4  -  115  181,023      181,023 
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 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 (พันบาท) 

 กิจการพัฒนา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหวางกัน  งบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพย  กอสราง  โครงการ  หมูบาน    DR.  CR.   

รายได                
 รายไดจากการขาย 187,027  -  -  -  187,027  -  -  187,027 
 รายไดจากการใหบริการ -  -  -  1,400  1,400  (513)  -  887 
 รายไดอื่น 31,963  715  -  20  32,698  (176)  -  32,522 

 รวมรายได 218,990  715  -  1,420  221,125      220,436 

คาใชจาย                
 ตนทุนขาย 128,144  -  -  -  128,144  -  (21)  128,123 
 ตนทุนบริการ -  -  -  662  662  -  -  662 
 คาใชจายในการขาย 18,495  -  -  -  18,495  -  -  18,495 
 คาใชจายในการบริหาร 22,949  116  -  585  23,650  -  (535)  23,115 
 คาตอบแทนผูบริหาร 5,569  -  -  32  5,601  -  -  5,601 

 รวมคาใชจาย 175,157  116  -  1,279  176,552      175,996 

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 43,833  599  -  141  44,573      44,440 
คาใชจายทางการเงิน 8,918  -  -  -  8,918  -  (153)  8,765 

กําไรกอนภาษีเงินได 34,915  599  -  141  35,655      35,675 
ภาษีเงินได 9,107  180  -  21  9,308  -  -  9,308 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  25,808  419  -  120  26,347      26,367 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552                
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 189,823  43  -  170  190,036      190,036 
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26. ภาระผูกพัน และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 26.1 บริษัทไดทําสัญญาเชาตึกแถว, อาคาร ,สํานักงานขาย ,ท่ีดิน และบริการจัดทําและติดต้ังปายโฆษณา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาและบริการตามสัญญาดังกลาว  
ดังนี้ 
  จายชําระภายใน               ลานบาท 
  1 ป  5.48 
  2 ถึง 3 ป 2.20 
  

26.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดใหธนาคารพาณิชยในประเทศสามแหงออกหนังสือ
คํ้าประกันตอหนวยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวนเงิน 159.71 ลานบาท (เฉพาะบริษัท 159.31 
ลานบาท) 

 
 26.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดใหสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อค้ําประกัน

การใชไฟฟาใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท  
 
      26.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดคํ้าประกันการขอกูยืมเงินของลูกคาตอสถาบันการเงิน และคํ้า

ประกันการใชน้ํามัน รวมเปน จํานวนเงิน 0.97 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 10) 
 
 26.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีตองจายคาซ้ือท่ีดินโครงการ จํานวนเงินประมาณ 

54.79  ลานบาท 
  
  26.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีคดีความท่ีถูกฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

   ก.   บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งฟองรองในคดีแพงคงเหลืออยูจํานวน 1 คดีบริษัท
อยูในฐานะผูคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมรวมชําระหนี้เงินกูกับผูกูเงินหลัก ซ่ึงเปนลูกคาของบริษัทเปน
จํานวนเงินรวม 0.60 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับ
จากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 คิดเปน
จํานวนเงินประมาณ 0.24 ลานบาท) โดยกลาวหาวาผูกูเงินผิดนัดชําระหนี้ตามเง่ือนไขในการจาย
ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเงินกูยืม ในฐานะท่ีบริษัทเปนผูคํ้าประกันหนี้เงินกูยืม ดังนั้นบริษัท
จึงถูกฟองรองเปนจําเลยที่ 2 ในฐานะเปนลูกหนี้รวม  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาประมาณการผลความเสียหายท่ี
คาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 0.18 ลานบาท 
โดยแสดงภายใตบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและรับรูผลเสียหายดังกลาวใน งบกําไรขาดทุน
สําหรับป 2550 จํานวนเงิน 0.18 ลานบาท 
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 ข. บริษัทมีคดีฟองรองท่ีถูกผูซ้ือบานในโครงการของบริษัทสองรายฟองรองคดีใหบริษัทชดใช
ความเสียหายจากการถูกเวนคืนท่ีดินในโครงการจํานวน 7.81 ลานบาท พรอมคาใชจายอ่ืน และ
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอป ของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะ
ชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 1.10 ลานบาท) 
โดยเรียกรองใหบริษัทซ้ือคืนบานของผูซ้ือและชดใชคาเสียหาย 

   ในป 2552 ศาลชั้นตนไดตัดสินใหบริษัทชดใชคาเสียหายจํานวนหน่ึงคดีและบริษัทอยู
ในระหวางการยื่นอุทธรณตอ 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 โดยผลของคดีดังกลาวยังไมถึงท่ีสุด ผูบริหารของบริษัทได
พิจารณาประมาณการผลความเสียหายท่ีคาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 2.68 ลานบาท โดยแสดงภายใตบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน และ
บันทึกผลเสียหายดังกลาวในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2552 จํานวน 0.44 ลานบาท (รับรูผลเสีย
หายภายในป 2551 จํานวน 2.24 ลานบาท) 

 
27. ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของโลก 
  สืบเนื่องจากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาในกลางป 2551 ไดกอใหเกิดความผัน

ผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารอนุพันธ และสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง และความ
ไมมีเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจดังกลาวไดกระจายไปในทุกภูมิภาคของโลกและสงผลกระทบตอ
สภาวะการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทยดวยเชนกัน วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและการเงิน รวมถึงมูลคาของสินทรัพยท่ีอาจลดตํ่าลงอยางมาก เหตุการณ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีความไมแนนอนวาจะกลับสูสภาวะปกติเม่ือใด งบการเงินนี้จัดทําข้ึน
บนพื้นฐานประมาณการและขอสมมติฐานตางๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน 
อยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวไดเร่ิมคล่ีคลายลงในกลางป 2552 

 
28. เร่ืองอ่ืน 
  ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ป 2552 บริษัทไดยึดเงินมัดจําคาขายท่ีดิน จํานวน 30 ลานบาท จากบุคคลท่ีไม

เกี่ยวของกัน เนื่องจากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาซ้ือ - ขายท่ีดินท่ีตกลงรวมกันของอีกฝายหนึ่ง 
ท้ังนี้ เปนไปตามการอนุมัติจากผูบริหารบริษัทใหบันทึกเปนรายไดอ่ืนท้ังจํานวน 

 
29. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

  ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติให
บริษัทจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท เปนจํานวน
เงินรวม 23.72 ลานบาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 

 
30. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลวเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2553 
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