
 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดอืนสิ'นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2554 และ 2553 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน)  
 
  ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 30 มิถุนายน 2554 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ6นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  และงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที! 30 มิถุนายน 2554 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน)  
ซึ!งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี6  ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที! เกี!ยวกับการสอบทาน ซึ! ง
กาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน   เพื!อใหไ้ดค้วามเชื!อมั!นอยา่งพอประมาณว่างบการเงิน
แสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานนี6 มีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน  จึงให้ความเชื!อมั!นน้อย
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที!รับรองทั!วไป ดังนั6นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ        
งบการเงินที!สอบทานได ้
 
  ขา้พเจ้าไม่พบสิ!งที! เป็นเหตุให้เชื!อว่างบการเงินของบริษัทดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที!ควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
  ผูส้อบบัญชีอื!นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินสาํหรับปีสิ6นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที!รับรองทั!วไป และเสนอรายงานไวอ้ย่างไม่มีเงื!อนไขตามรายงานลงวนัที! 22 กุมภาพนัธ ์2554 งบ
แสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 ที!นาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็น
ส่วนหนึ!งของงบการเงินที!ผูส้อบบญัชีอื!นไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว  
 
 

*****/2 



 

- 2 - 
 

  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงิน
สดรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2553 ของบริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ!ง จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ
กระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) 
ที!นาํมาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื!นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ! งไดร้ายงานไวใ้น
รายงานการสอบทานฉบับลงวนัที! 11 สิงหาคม 2553 ว่าไม่พบสิ!งที! เป็นเหตุให้เชื!อว่างบการเงินดงักล่าวไม่
ถูกตอ้งตามที!ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไปจากการสอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอื!นใดภายหลงัวนัที!ในรายงานนั6นยกเวน้รายการปรับปรุงที!กล่าวในวรรค
ถดัไป 
 
  ตามที!อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.4 ในระหว่างงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ6นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที!ออก
และปรับปรุงใหม่หลายฉบับที!ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ!งกาํหนดให้ถือปฎิบัติกบังบการเงินสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพื!อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาล
นี6  และตามที!อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
สาํหรับปีสิ6นสุดวนัที!  31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัที!  30 
มิถุนายน 2553 ได้รับการปรับปรุงใหม่อนัเป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบรายการการปรับปรุงซึ!งใชป้รับปรุงกบังบการเงินปี 2553 และสอบ
ทานรายการปรับปรุงงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัที!  30 มิถุนายน 2553 ใหม่แลว้ 
ขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวของบริษทัมีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถกูตอ้ง และงบการเงิน
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ6นสุดวนัที!  30 มิถุนายน 2553 และงบการเงินสําหรับปีสิ6นสุดวนัที!  31 
ธนัวาคม 2553 ที!นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงรูปแบบใหม่เพื!อใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินงวดปัจจุบนั 
 
 
 
 
      (นางสาววนันิสา  งามบวัทอง) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที! 6838 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที! 15 สิงหาคม 2554 
2011/915/0186 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 

มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 40,979                 30,534                 35,823                 24,846                 

เงินลงทุนระยะสั.น 114                      114                      114                      114                      

ลูกหนี.การคา้ - สุทธิ 8 298                      996                      48                        115                      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9, 19 320,790               326,507               320,287               326,507               

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 10, 19 1,272,419            1,184,406            1,272,731            1,184,443            

ที�ดินรอการพฒันา 10, 19 1,430,204            1,408,599            1,426,295            1,404,690            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ 11 15,264                 10,665                 12,296                 8,280                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,080,068            2,961,821            3,067,594            2,948,995            

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน

เงินฝากที�ติดภาระคํ.าประกนั 12 1,078                   1,076                   863                      862                      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 190                      -                       400                      -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                       -                       11,864                 11,864                 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ 14 175,358               180,116               174,969               179,939               

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 15 3,868                   4,086                   3,868                   4,086                   

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 211                      7,161                   -                       7,028                   

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื�น 1,933                   1,503                   1,933                   1,503                   

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 182,638               193,942               193,897               205,282               

รวมสินทรัพย์ 3,262,706            3,155,763            3,261,491            3,154,277            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี.
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พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 

มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.น
จากสถาบนัการเงิน 16 240,512               67,912                 240,512               67,912                 

ตัBวเงินจ่ายการคา้ 43,896                 52,428                 43,896                 52,165                 

เจา้หนี.การคา้ 62,047                 39,808                 61,979                 39,499                 

เงินรับล่วงหนา้คา่ขายที�ดิน 10.3 54,708                 -                       53,588                 -                       

เจา้หนี.บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 30,727                 27,026                 35,703                 31,178                 

ภาระหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 18 1,108                   1,272                   1,108                   1,272                   

เงินกูย้มืระยะสั.นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                       -                       13,550                 14,550                 

คา่งวดที�ยงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 17 52,800                 62,403                 52,800                 62,403                 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,258                 22,213                 21,807                 21,740                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,870                 1,722                   18,870                 1,120                   

ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 6 3,920                   215                      3,938                   233                      

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 51,744                 42,991                 50,192                 41,407                 

หนี. สินหมุนเวียนอื�น 4,902                   7,320                   4,620                   7,105                   

รวมหนี. สินหมุนเวียน 587,492               325,310               602,563               340,584               

หนี. สินไมห่มุนเวียน
ภาระหนี. สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 936                      1,383                   936                      1,383                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 423,098               553,135               423,098               553,135               

เงินกูย้มืระยะยาวจากกรรมการ 6 96,400                 128,115               96,400                 128,115               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 19,421                 -                       19,228                 -                       

เจา้หนี.คา่ที�ดินรอการพฒันา 29.5 68,361                 68,361                 68,361                 68,361                 

รวมหนี. สินไมห่มุนเวียน 608,216               750,994               608,023               750,994               

รวมหนี. สิน 1,195,708            1,076,304            1,210,586            1,091,578            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี.

พนับาท

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี&สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31 

มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553 มิถุนายน 2554 ธนัวาคม 2553

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น

   มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,200,000            1,200,000            1,200,000            1,200,000            

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,185,985,052 หุ้น

   มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,185,985            1,185,985            1,185,985            1,185,985            

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 577,530               577,530               577,530               577,530               

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 32,750                 32,750                 31,750                 31,750                 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 270,733               283,194               255,640               267,434               

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,066,998            2,079,459            2,050,905            2,062,699            

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       

องคป์ระกอบอื�นของผูถื้อหุ้น -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,066,998            2,079,459            2,050,905            2,062,699            

รวมหนี. สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,262,706            3,155,763            3,261,491            3,154,277            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี.

หมายเหตุ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี&สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 5 -



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 449,543                 327,104               449,543                327,104               
รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                        2,332                   -                        -                      
รายไดจ้ากการบริการ 745                        1,258                   -                        -                      
รายไดอื้%น 6 1,747                     956                      1,723                    970                      

รวมรายได้ 452,035                 331,650               451,266                328,074               
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6 307,259                 241,215               307,276                241,237               
ตน้ทุนก่อสร้าง -                        1,367                   -                        -                      
ตน้ทุนบริการ 927                        1,096                   -                        -                      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 49,587                   34,548                 49,587                  34,548                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 28,812                   23,242                 28,737                  22,750                 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6 8,527                     8,374                   8,484                    8,326                   

รวมคา่ใชจ่้าย 395,112                 309,842               394,084                306,861               
กาํไรก่อนส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 56,923                   21,808                 57,182                  21,213                 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (210) -                      -                        -                      
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 56,713                   21,808                 57,182                  21,213                 
ตน้ทุนทางการเงิน 6 5,466                     4,586                   5,485                    4,607                   
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 51,247                   17,222                 51,697                  16,606                 
ภาษีเงินได้ 27 18,679                   8,984                   18,679                  8,741                   
กาํไรสาํหรับงวด 32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื%น -                        -                      -                        -                      
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   

การแบง่ปันกาํไร
ส่วนที%เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   
ส่วนไดเ้สียที%ไมมี่อาํนาจควบคุม -                        -                      -                        -                      

32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   
การแบง่กาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที%เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   
ส่วนไดเ้สียที%ไมมี่อาํนาจควบคุม -                        -                      -                        -                      

32,568                   8,238                   33,018                  7,865                   
กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 25

กาํไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.027                     0.007                   0.028                    0.007                   

- 6 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
พนับาท

หมายเหตุ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 742,655                 616,107               742,655                616,107               
รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                        5,108                   -                        -                      
รายไดจ้ากการบริการ 1,525                     2,066                   -                        -                      
รายไดอื้%น 6 4,676                     4,855                   4,646                    4,878                   

รวมรายได้ 748,856                 628,136               747,301                620,985               
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6 504,849                 438,300               504,875                438,348               
ตน้ทุนก่อสร้าง -                        2,917                   -                        -                      
ตน้ทุนบริการ 1,703                     1,782                   -                        -                      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 91,317                   56,702                 91,317                  56,702                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 59,117                   45,218                 58,984                  44,367                 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 6 15,312                   14,062                 15,233                  13,981                 

รวมคา่ใชจ่้าย 672,298                 558,981               670,409                553,398               
กาํไรก่อนส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 76,558                   69,155                 76,892                  67,587                 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (210) -                      -                        -                      
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 76,348                   69,155                 76,892                  67,587                 
ตน้ทุนทางการเงิน 6 8,949                     10,033                 8,982                    10,074                 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 67,399                   59,122                 67,910                  57,513                 
ภาษีเงินได้ 27 26,346                   20,544                 26,346                  19,963                 
กาํไรสาํหรับงวด 41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื%น -                        -                      -                        -                      
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 

การแบง่ปันกาํไร
ส่วนที%เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 
ส่วนไดเ้สียที%ไมมี่อาํนาจควบคุม -                        -                      -                        -                      

41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 
การแบง่กาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที%เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 
ส่วนไดเ้สียที%ไมมี่อาํนาจควบคุม -                        -                      -                        -                      

41,053                   38,578                 41,564                  37,550                 
กาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 25

กาํไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.035                     0.033                   0.035                    0.032                   

- 7 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
พนับาท

หมายเหตุ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที� รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม ไม่มีอาํนาจ
ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม
ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - ตามที�ไดร้ายงานไวเ้ดิม 1,185,985         577,530            32,750                 307,881            -                    2,104,146         -                    2,104,146         
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4 -                    -                    -                       (24,687) -                    (24,687) -                    (24,687)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985         577,530            32,750                 283,194            -                    2,079,459         -                    2,079,459         
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังาน 4 -                    -                    -                       (17,935) -                    (17,935) -                    (17,935)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 1,185,985         577,530            32,750                 265,259            -                    2,061,524         -                    2,061,524         
จ่ายเงินปันผล 23 -                    -                    -                       (35,579) -                    (35,579) -                    (35,579)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2554 -                    -                    -                       41,053              -                    41,053              -                    41,053              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 1,185,985         577,530            32,750                 270,733            -                    2,066,998         -                    2,066,998

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2553 - ตามที�ไดร้ายงานไวเ้ดิม 1,185,985         577,530            28,300                 244,231            -                    2,036,046         -                    2,036,046         
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4 -                    -                    -                       (3,649) -                    (3,649) -                    (3,649)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2553 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985         577,530            28,300                 240,582            -                    2,032,397         -                    2,032,397         
จ่ายเงินปันผล 23 -                    -                    -                       (23,720) -                    (23,720) -                    (23,720)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2553 - ปรับปรุงใหม่ 4 -                    -                    -                       38,578              -                    38,578              -                    38,578              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2553 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985         577,530            28,300                 255,440            -                    2,047,255         -                    2,047,255         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี>

หมายเหตุ

กาํไรสะสม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

- 8 -
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

พนับาท
งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่)



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม
ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ ของผูถ้ือหุน้
ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - ตามที�ไดร้ายงานไวเ้ดิม 1,185,985               577,530                  31,750                    292,109                  -                         2,087,374               
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4                  -                         -                         -                         (24,675) -                         (24,675)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985               577,530                  31,750                    267,434                  -                         2,062,699               
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังาน 4                  -                         -                         -                         (17,779) -                         (17,779)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 1,185,985               577,530                  31,750                    249,655                  -                         2,044,920               
จ่ายเงินปันผล 23                -                         -                         -                         (35,579) -                         (35,579)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2554 -                         -                         -                         41,564                    -                         41,564                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 1,185,985               577,530                  31,750                    255,640                  -                         2,050,905               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2553 - ตามที�ไดร้ายงานไวเ้ดิม 1,185,985               577,530                  27,300                    231,476                  -                         2,022,291               
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

เกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 4                  -                         -                         -                         (3,649) -                         (3,649)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม  2553 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985               577,530                  27,300                    227,827                  -                         2,018,642               
จ่ายเงินปันผล 23                -                         -                         -                         (23,720) -                         (23,720)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2553 - ปรับปรุงใหม่ 4                  -                         -                         -                         37,550                    -                         37,550                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2553 - ปรับปรุงใหม่ 1,185,985               577,530                  27,300                    241,657                  -                         2,032,472               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี>

กาํไรสะสม
หมายเหตุ

- 9 -
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ,นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 41,053               38,578               41,564               37,550               
รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เสื+อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,949                 5,623                 5,916                 5,584                 
คา่เผื+อหนี2สงสยัจะสูญโอนกลบัและหนี2 สูญ 19                      (236) -                    (236)
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,319) (15) (1,319) (15)
ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ 10                      382                    10                     204                    
กาํไรจากการตดับญัชีเจา้หนี2การคา้และ
   เงินประกนัผลงาน (555) (2,666) (555) (2,659)
กาํไรจากการตดับญัชีคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (202) (598) (188) (598)
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,486                 -                     1,449                 -                     
ส่วนแบง่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 210                    -                     -                    -                     
รายไดด้อกเบี2ยรับ (27) (12) (13) (7)
คา่ใชจ่้ายดอกเบี2ยจ่าย 8,174                 9,886                 8,210                 9,927                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,346               20,544               26,346               19,963               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี2 สินดาํเนินงาน 81,144               71,486               81,420               69,713               

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ+มขึ2น)
ลูกหนี2การคา้ 679                    447                    67                     957                    
สินคา้คงเหลือ 5,717                 167,099             6,220                 167,099             
ตน้ทุนการพฒันาที+ดิน 104,215             71,521               103,940             71,369               
ที+ดินรอการพฒันา (197,890) (3,572) (197,890) (3,565)
สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น (4,599) 289                    (4,016) 590                    
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื+น (430) (864) (430) (864)

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี2
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งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี2 สินดาํเนินงานเพิ+มขึ2น (ลดลง)
ตัAวเงินจ่ายการคา้ (8,532) (78) (8,269) (591)
เจา้หนี2การคา้ 22,793               13,433               23,034               12,982 
เงินรับล่วงหนา้คา่ขายที+ดิน 54,708               -                     53,588               -     
เจา้หนี2บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั 3,701                 (1,279) 4,525 (1,052)
คา่งวดที+ยงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ (9,603) 9,933 (9,603) 9,933 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 245                    (3,025) 253 (2,956)
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 8,754                 3,080                 8,786                 2,557                 
หนี2 สินหมุนเวียนอื+น (2,416) 1,497                 (2,483) (448)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 58,486               329,967             59,142 325,724             
เงินสดรับดอกเบี2ยรับ 27                      12                      13                     7                        
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที+จ่าย 7,028                 30                      7,028                 -                     
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (9,276) (10,316) (8,596) (10,246)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 56,265               319,693             57,587 315,485             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที+ติดภาระคํ2าประกนัเพิ+มขึ2น (2) -     (1) -                     
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 3,400                 15                      3,400                 15                      
เงินสดจ่ายซื2ออุปกรณ์ (3,064) (1,741) (2,819) (1,711)
เงินสดจ่ายซื2อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                     (675) -                    (675)
เงินสดจ่ายซื2อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (400) -                     (400) -                     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (66) (2,401) 180                    (2,371)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายชาํระภาระหนี2 สินตามสญัญาเช่าการเงิน (611) (411) (611) (411)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั2น
จากสถาบนัการเงินเพิ+มขึ2น (ลดลง) 172,600             (5,562) 172,600             (5,562)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั2นจากบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั -                     -                     -                    5,200                 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั2นจากบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั -                     -                     (1,000) (3,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืกรรมการ (31,715) (735) (31,715) (735)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

พนับาท
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 241,371             105,044             241,371             105,044             

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (371,408) (279,221) (371,408) (279,221)

จ่ายดอกเบี2ยจ่าย (20,412) (26,694) (20,448) (26,730)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (35,579) (23,720) (35,579) (23,720)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (45,754) (231,299) (46,790) (229,135)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ2น - สุทธิ 10,445               85,993               10,977               83,979               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,534               15,878               24,846               13,895               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ2นงวด 40,979               101,871             35,823               97,874               

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ+มเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 24,741               32,638               24,711               32,623               

เงินฝากธนาคาร 16,238               69,233               11,112               65,251               
     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 40,979               101,871             35,823               97,874               

2) ในระหวา่งงวดปี 2554  บริษทัไดโ้อนที+ดินรอการพฒันาจาํนวน 176.29 ลา้นบาท มาเป็นส่วนหนึ+งของตน้ทุนพฒันาที+ดิน

3) ในระหวา่งงวดปี 2553  บริษทัไดซื้2อยานพาหนะเป็นจาํนวน 1.79 ลา้นบาท โดยการทาํสญัญาเช่าซื2อเป็นจาํนวนเงิน 1.42 ลา้นบาท ส่วนที+เหลือ

จาํนวน 0.37 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระเป็นเงินสด

พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี2

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที! 30 มถุินายน 2554 
 
1. ขอ้มลูทั�วไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั*งเป็นบริษทัจาํกดัเมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ ์2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึ� งได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแลว้เมื�อวนัที�  27 
พฤศจิกายน 2546  และไดแ้กไ้ขชื�อบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี*  
   เลขที� 1/765 หมู่ที� 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการค้าไดแ้ก่ จัดสรรที�ดินและปลูกบ้าน

สาํเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 
 (ค) ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี*  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2554  2553  2554  2553 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ (เพิ�มขึ*น) ลดลง (24,174)  92,944  (23,671)  92,944 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาที�ดินลดลง 124,872  46,981  124,588  46,996 

การเปลี�ยนแปลงในที�ดินรอพฒันาเพิ�มขึ*น (153,460)  (3,572) (153,460) (3,564)

ค่าดอกเบี*ยจ่ายคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหว่างงวด 7,631  4,565  7,631  4,565 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานกอ่สร้างระหว่างงวด 200,260  101,664  155,146  100,296 

ค่าซื*อที�ดิน 152,130  -  152,130  - 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 25,995  25,456  24,480  23,572 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,995  2,802  2,977  2,784 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2554  2553  2554  2553 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ลดลง 5,717  167,099  6,220  167,099 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาที�ดิน (เพิ�มขึ*น) ลดลง (88,013) 61,059  (88,288)  60,906 

การเปลี�ยนแปลงในที�ดินรอพฒันาเพิ�มขึ*น (21,605) (3,572) (21,605) (3,565)

ค่าดอกเบี*ยจ่ายคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหว่างงวด 15,943  9,970  15,943  9,970 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานกอ่สร้างระหว่างงวด 399,677  206,661  399,475  203,938 

ค่าซื*อที�ดิน (193,130)  -  (193,130)  - 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 48,145  43,926  45,326  40,717 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,949  5,623  5,916  5,584 

 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี*ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยที�บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั*งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี*  
 อตัราร้อยละของการถือหุน้ทั*งทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกจิ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31    

 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553   

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมากอ่สร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

 
 2.2  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัย่อยซึ�งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณ

ร้อยละ ดงันี*  : 
 อตัราร้อยละของยอดสินทรัพย ์

ของบริษทัยอ่ยซึ�งรวมอยู ่

ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง

บริษทัยอ่ยซึ�งรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

สามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง

บริษทัยอ่ยซึ�งรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

หกเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 ณ วนัที� 30   ณ วนัที� 31          

 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  2554  2553  2554  2553 

บริษทัยอ่ย            

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.17  0.16  -  0.62  -  0.77 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.13  0.87  0.17  0.33  0.21  0.31 
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 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซื*อ สาํหรับการซื*อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยที�รวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบการเงินระหว่างกาลรวมจัดทําขึ* น โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที�

เหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 
 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 
    งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี*  ได้จัดทําขึ* นตาม      

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื�อง “งบการเงินระหว่างกาล” และตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งได้กาํหนดเพื�อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�
นาํเสนอครั* งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ�มเติมที�เป็นปัจจุบันเกี�ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื�อไม่ใหข้อ้มลูที�นาํเสนอซํ*าซอ้นกบัขอ้มลูที�ไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั*น งบการเงิน
ระหว่างกาลนี*ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินระหว่างกาลฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการ
ตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยดงักล่าว 

งบการเงินระหว่างกาลนี* ไดจ้ดัทาํขึ*นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�น
ในนโยบายการบญัชี 

 
 3.2 นโยบายการบญัชีสาํคญั 
    งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการและงบการเงินระหว่างกาลรวมนี* ไดป้ฏิบติัตามหลกัการ

บญัชีที�รับรองทั�วไป ซึ�งถือปฏิบติัในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และจดัทาํ
ขึ* นตามแบบรายการย่อของบริษัทมหาชนจาํกัดที�กาํหนดไวใ้นประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย ์

   บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที�สําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล
เช่นเดียวกบัที�ใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบญัชีที�มีผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีในปีปัจจุบนั ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 3.3 
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 3.3 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  ในระหว่างปี 2553 และปี 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีใหใ้ชม้าตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงปี 2552 และฉบบัที�ออกใหม่ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที�มีผลบงัคับใช้ตั* งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2554 มีดงัต่อไปนี*  

 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  1 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน   
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  2 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง สินคา้คงเหลือ  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  7 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง งบกระแสเงินสด  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�  8 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง นโยบายการบญัชีการเปลี�ยนแปลงประมาณ

   การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง สญัญาเช่า  
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง รายได ้  
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื  
 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการ

    ที�เกี�ยวขอ้งกนั  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง กาํไรต่อหุน้  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง ประมาณการหนี* สิน หนี* สินที�อาจเกิดขึ*น 
      และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ*น  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง การรวมธุรกิจ 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไว ้
     เพื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก   
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 
  การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 เรื�อง รายได ้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการ

โฆษณา 
 
     ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม
สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2552) เรื�องการนาํเสนองบการเงิน มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) เรื� องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 
2552) เรื� องรายได ้และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 เรื� องผลประโยชน์ของพนักงาน บริษทัไดถื้อ
ปฎิบติัตามมาตรฐานที�ออกและปรับปรุงใหม่สาํหรับปีปัจจุบนั มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบาย
การบญัชีของบริษทัตามที�ระบุไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.4 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ส่วน
ใหญ่มีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินและการปรับปรุงทันที ยกเวน้เรื� องการบัญชีเกี�ยวกับ
ผลประโยชน์พนกังานที�บริษทัเลือกปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวดทั*งจาํนวน และการบญัชีเกี�ยวกบั
การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยที์�บริษทับนัทึกปรับปรุงโดยใชว้ิธีปรับงบการเงินยอ้นหลงั 
 

 3.4 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
  ตั*งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 บริษทัไดถื้อปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ

ปรับปรุงใหม่ตามที�กล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.3 บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัต่อไปนี*  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2552) เรื�องการนาํเสนองบการเงิน  
  ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีที�ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 
  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
  งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
  งบกระแสเงินสด 
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2552) เรื�องที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ภายใต้ข้อก ําหนดของมาตรฐานการบัญชีที�ปรับปรุงใหม่มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญและมี

ผลกระทบต่อบริษทั ดงันี*  
 1. ตน้ทุนการรื* อถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ต้องถือเป็นตน้ทุนของ

สินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเสื�อมราคาประจาํปี  
 2. การกาํหนดค่าเสื�อมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเมื�อแต่ละส่วนประกอบ

นั*นมีสาระสาํคญั 
 3. มลูค่าคงเหลือของสินทรัพยต์อ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนั

จากสินทรัพยน์ั*น หากมีอายุและสภาพที�คาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบันเมื�อสิ*นสุดอายุการใช้
ประโยชน์ นอกจากนี*ตอ้งมีการสอบทานมลูค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์อยา่งนอ้ยทุก
สิ*นปี 

  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือปฎิบติัโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีตามที�กาํหนดวิธีปฎิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลง
ที�ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการรื*อถอน การขน
ยา้ยและบูรณะสถานที�ซึ�งถือปฎิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 
   

  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2552) เรื�องรายได ้
    ภายใต้ข้อก ําหนดของมาตรฐานการบัญชีที�ปรับปรุงใหม่มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญและมี

ผลกระทบต่อบริษทั ดงันี*  
   การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดมี้การ
โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซื้*อแลว้โดยบริษทัไม่
เกี�ยวขอ้งในการบริหารหรือควบคุมบา้นพร้อมที�ดินและหอ้งชุดที�ขายไปแลว้ทั*งทางตรงและทางออ้ม 
ซึ�งมลูค่าที�รับรู้รายไดที้�เกิดขึ*น เนื�องจากรายการนั*นสามารถวดัมลูค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

บริษทับนัทึกการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยใชว้ิธีปรับงบการเงินยอ้นหลงั 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์พนกังาน 
  ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ บริษทัมีภาระผกูพนัสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อ

ออกจากงานตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน ซึ�งเดิมบริษทัรับรู้ภาระผกูพนัเมื�อเกิดรายการ
บริษทัคาํนวณหนี* สินตามโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานของพนกังาน โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที�ประมาณไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ�งหลกัการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อ
สมมติที�หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ*นเงินเดือนในอนาคต อตัราการ
เปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

  บริษัทเลือกที�จะบันทึกหนี* สินทั*งหมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที�  1 
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มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19  
4. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฎิบติั 
  ตั*งแต่วนัที�  1 มกราคม 2554 บริษัทได้ถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ

ปรับปรุงใหม่ ซึ�งมีผลกระทบต่องบการเงิน ดงันี*  
4.1 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีเกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์

   บริษทับนัทึกการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยใชว้ิธีปรับงบการเงินยอ้นหลงั 
  โดยถือเสมือนว่าบริษทัไดรั้บรู้รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดท้ั*งจาํนวนเมื�อไดมี้การ
  โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�สาํคญัใหแ้ก่ผูซื้*อแลว้มาโดยตลอด 
 

4.2 การเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีเกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังาน 
   บริษทัเลือกบนัทึกหนี* สินทั*งหมดเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 
  ตามวิธีปฎิบติัในช่วงเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553   
มลูค่างานที�เสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บลดลง (38,690)  (38,690) 
สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ*น 22,447  22,447 
ตน้ทุนการพฒันาที�ดินเพิ�มขึ*น 27,096  27,108 
ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดเ้พิ�มขึ*น 35,539  35,539 
    
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2553    
 ตามที�รายงานไวเ้ดิม 244,231  231,476 
ผลสะสมของการปรับปรุงนโยบายบญัชีที�เกี�ยวกบัการรับรู้    
 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ (3,649)  (3,649) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -  - 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2553    
 ปรับปรุงใหม่ 240,582  227,827 
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 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนับาท 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 2553 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 2553 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
        
รายไดจ้ากการขายลดลง  44,949  44,949  33,749  33,749 
ตน้ทุนขายลดลง  25,715  25,724  19,315  19,315 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดลดลง 19,234  19,225  14,434  14,434 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัย่อยลดลง 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ลดลง 19,234  19,225  14,434  14,434 
        
กาํไรต่อหุน้        
กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานลดลง (บาทต่อหุน้) 0.016  0.016  0.012  0.012 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 
งบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2553    
มลูค่างานเสร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บลดลง (30,731)  (30,731) 
สินคา้คงเหลือลดลง (14,309)  (14,309) 
ตน้ทุนการพฒันาที�ดินลดลง (33,607)  (33,623) 
ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดเ้พิ�มขึ*น 3,018  3,018 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554    
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2554    
 ตามที�รายงานในงวดก่อน 307,881  292,109 
ผลสะสมของการปรับปรุงนโยบายบญัชีเกี�ยวกบัการรับรู้รายได ้    
 จากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ (24,687)  (24,675) 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่ 283,194  267,434 
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ*น (17,935)  (17,779) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -  - 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 - หลงัปรับปรุง 265,259  249,655 
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 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 พนับาท 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 2554 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 2554 

 

งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 

        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานเพิ�มขึ*น        

 ตน้ทุนบริการเพิ�มขึ*น 7  -  23  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ*น 196  196  329  329 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ*น 137  138  229  226 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ�มขึ*น 213  205  549  541 

 ตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ*น 210  210  356  353 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดลดลง 763  749  1,486  1,449 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ        

 ควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -  -  -  - 

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ลดลง 763  749  1,486  1,449 

        

กาํไรต่อหุน้ลดลง        

กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานลดลง (บาทต่อหุน้) 0.0006  0.0006  0.0012  0.0012 

 
 
5. การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ที�ประกาศใชใ้นระหว่างปี 

 ในระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชก้ารตีความมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปนี*  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  10 เรื�องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความ 
    เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  21  เรื� อง ภาษีเ งินได้ - การได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพยที์�    ไม่ไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม่ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที�  25  เรื� อง ภาษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของ    กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ข้างตน้ จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใชก้ารตีความมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว 
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6. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน สินทรัพย ์หนี* สิน รายได้ ต้นทุนและ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ� งของบริษทัเกิดขึ*นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี*
เกี�ยวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุน้บางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ�งเป็นรายการ
ปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามมลูฐานที�ตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั   

  รายการบัญชีที�มีสาระสาํคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน ซึ�งได้รวมไวใ้นงบ
การเงิน ดงันี*  
  ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี*  

    พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

เจา้หนี*บริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  278  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย  -  -  7,042  4,223 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั         
  เดคคอร์เรชั�น จาํกดั   245  363  245  363 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  30,479  26,660  28,135  26,589 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  3  3  3  3 
    30,727  27,026  35,703  31,178 

เงินกูย้มืระยะสั*นจากบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  2,850 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  -  (2,850) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  -  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย  -      

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  14,550  12,850 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  -  5,200 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  (1,000)  (3,500) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  13,550  14,550 
    - -  13,550  14,550 

เงินกูย้มืจากกรรมการ          
 - ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอด

ธรรม* กรรมการ         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   116,400  155,150  116,400  155,150 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   (20,000)  (38,750)  (20,000)  (38,750) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   96,400  116,400  96,400  116,400 
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   11,715  12,450  11,715  12,450 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   (11,715)  (735)  (11,715)  (735) 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 “สอบทานแล้ว” 

 

 
- 23 - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   -  11,715  -  11,715 
    96,400  128,115  96,400  128,115 

 
    พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย  -  -  18  18 

           
ดอกเบี*ยคา้งจ่ายกรรมการ         
 - ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอด

ธรรม* 
กรรมการ  1,666  -  1,666  - 

    - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  164  -  164  - 

    1,830  -  1,830  - 

เจา้หนี*ค่าเช่าที�ดิน         
 - นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม  ญาติผูถื้อหุ้น  330  -  330  - 

          
* ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย          
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม          
 - คุณประสิทธิo   ตนัฑเทอดธรรม          
 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม          
 - คุณสุจินต ์ ตนัฑเทอดธรรม          

 
  เงินกูย้มืระยะสั*นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นการกูย้ืมโดยออกเป็นตัpวสัญญาใชเ้งิน โดยเสียอตัรา

ดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี ในปี 2554 และ 2553  ครบกาํหนดจ่ายชาํระตามวนัที�ระบุไวห้นา้ตัpว  
  เงินกูย้มืกรรมการที�เกิดขึ*นส่วนใหญ่ เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และจ่ายชาํระเงินกูย้มื

ของบริษทั 
  เงินกูย้มืกรรมการ เป็นการกูย้มืโดยออกเป็นตัpวสญัญาใชเ้งิน โดยเสียอตัราดอกเบี* ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

ในปี 2554 และ 2553 และกาํหนดจ่ายคืนตามวนัที�ระบุไวห้นา้ตัpว 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2554  2553  2554  2553 

รายการในระหว่างงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  15  15 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  4  4 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
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 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  -  -  2,819  - 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  -  -  733  493 
ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  -  -  -  2 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
วนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2554  2553  2554  2553 

ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี  -  -  -  2 
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี  -  -  18  19 
บุคคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          
ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  27,776  12,286  25,638  12,286 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  78  -  78  - 
ค่าขนส่ง          
 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันา ขนส่ง ราคาตลาด  -  2  -  2 
ค่าเช่าที�ดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม * อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  1,666  2,224  1,666  2,224 
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  164  169  164  169 
          
* ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย          
- คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม          
- คุณประสิทธิo   ตนัฑเทอดธรรม          
- คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม          
- คุณสุจินต ์ ตนัฑเทอดธรรม          

 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2554  2553  2554  2553 

รายการในระหว่างงวด          

บริษทัยอ่ย          

รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  30  30 

รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  8  8 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  -  -  2,819  - 
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ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  -  -  1,317  1,080 

ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  -  -  1  3 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2554  2553  2554  2553 

ดอกเบี*ยจ่าย          

 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี  -  -  -  6 

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 0.50 ต่อปี  -  -  36  35 

บุคคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          

ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  46,749  15,412  44,597  15,412 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  108  -  108  - 

ค่าขนส่ง          

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันา ขนส่ง ราคาตลาด  -  6  -  6 

ค่าเช่าที�ดิน          

 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  330  330  330  330 

ดอกเบี*ยจ่าย          

 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม * อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,316  4,424  3,316  4,424 

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  330  336  330  336 

          

* ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย          

- คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม          

- คุณประสิทธิo   ตนัฑเทอดธรรม          

- คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม          

- คุณสุจินต ์ ตนัฑเทอดธรรม          

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 2554  2553  2554  2553 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 8,314  8,374  8,279  8,326 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 213  -  205  - 
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 รวม 8,527  8,374  8,484  8,326 

 
 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 

 2554  2553  2554  2553 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 14,763  14,061  14,692  13,981 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 549  -  541  - 

 รวม 15,312  14,061  15,233  13,981 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี* เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั*งนี*
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553 

เงินสดในมือ 24,741  21,106  24,711  21,091 

เงินฝากกระแสรายวนั 8,421  3,686  7,863  2,747 

เงินฝากออมทรัพย ์ 7,817  5,742  3,249  1,008 

  รวม 40,979  30,534  35,823  24,846 

 
  เงินฝากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบี*ยในอตัราลอยตวัตามอตัราที�ธนาคารกาํหนด 
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8. ลกูหนี*การคา้ - สุทธิ 
  ลกูหนี*การคา้ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 
กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหนี*การคา้ 345  412  345  412 
กิจการรับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ        
 รายไดค้า้งรับคา่รับเหมาก่อสร้าง -  197  -  - 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหนี*คา่บริหารหมู่บา้น 250  684  -  - 
  รวม 595  1,293  345  412 
หกั  คา่เผื�อหนี*สงสัยจะสูญ (297)  (297)  (297)  (297) 
 ลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 298  996  48  115 

 
  ลกูหนี*การคา้ วิเคราะห์แยกตามอายหุนี* ที�คา้งชาํระไดด้งันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                                                                                                                                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  -  -  - 
มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน 65  922  15  41 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน 200  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  20  -  20 
มากกวา่ 12 เดือน 330  351  330  351 
 รวม 595  1,293  345  412 

 
  ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม                                                                                                                                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 
 (งวดหกเดือน)  (งวดปี)  (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 
ยอดตน้งวด 297  533  297  533 
เพิ�มขึ*น -  -  -  - 
ลดลง -  (236)  -  (236) 
ยอดสิ*นงวด 297  297  297  297 

รายการค่าเผื�อหนี* สงสัยจะสูญที�ลดลงในระหว่างงวด 2553 เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจาํนวน 0.10  
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ลา้นบาท และตดัหนี* สูญจาํนวน 0.14 ลา้นบาท 
9.  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
       สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

   (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่ 

ราคาทุนบา้นสร้างเสร็จ  320,287  326,507  320,287  326,507 

งานระหวา่งก่อสร้าง 503  -  -  - 

 รวม 320,790  326,507  320,287  326,507 

หกั คา่เผื�อมูลคา่สินคา้ลดลง                                  -  -  -  - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 320,790  326,507  320,287  326,507 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสญัญาจะซื*อจะขายที�เซ็นตส์ญัญาแลว้ ดงันี*  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553  

(ปรับปรุงใหม)่ 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 

บา้นสร้างเสร็จ 85  320.29  117  326.51 

บา้นสร้างเสร็จที�เซ็นตส์ัญญาจะซื*อจะขายแลว้ (26)  (79.42) (39)  (99.78)

บา้นสร้างเสร็จคงเหลือยกไปที�ยงัไม่ไดท้าํสัญญา                             

 จะซื*อจะขาย 59  240.87  78  226.73 

 
  ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 สินคา้คงเหลือของโครงการทั*งหมดจาํนวน 

320.29 ลา้นบาท และ 326.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ* าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกับ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศจาํนวน 1,420.43 ลา้นบาท และ 1,700.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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10. ตน้ทุนการพฒันาที�ดินและที�ดินรอการพฒันา 
  10.1 ตน้ทุนการพฒันาที�ดินที�เกิดขึ*นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

   (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่ 

ที�ดินและคา่พฒันาที�ดิน 2,084,806  2,053,726  2,084,806  2,053,726 

คา่พฒันาสาธารณูปโภค 525,601  535,203  525,601  535,203 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 3,083,048  2,908,353  3,083,360  2,908,390 

ดอกเบี*ยคิดเขา้ตน้ทุน 277,432  274,355  277,432  274,355 

 รวม 5,970,887  5,771,637  5,971,199  5,771,674 

หกั โอนไปสินคา้สําเร็จรูป                               (320,287)  (326,507)  (320,287)  (326,507)

 โอนไปตน้ทุนขาย (4,378,181)  (4,260,724)  (4,378,181)  (4,260,724)

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 1,272,419  1,184,406  1,272,731  1,184,443 

 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ
 ทั*งหมดรวมจาํนวน 1,272.73 ลา้นบาท และ 1,184.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ*า ประกันส่วนหนึ� งของ
 วงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวนเงิน 1,420.43 ลา้นบาท และ 1,700.83 ลา้น บ า ท 
 ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี*ยที�เกี�ยวขอ้งส่วน
 หนึ�งจาํนวนเงินประมาณ 7.63 ลา้นบาท และ 4.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนพฒันาที�ดิน 
 และงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี* ยที� เกี�ยวข้องส่วนหนึ� ง
จาํนวน เงินประมาณ 15.94 ลา้นบาท และ 9.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนพฒันาที�ดิน  
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 10.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที�ดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 
 (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 

จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูต่น้งวด 15  17 
จาํนวนโครงการที�ปิดแลว้ 1  3 
จาํนวนโครงการที�เปิดใหม่ 1  1 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูสิ่*นงวด 15  15 
มลูค่าซื*อขายที�ไดท้าํสญัญาแลว้ทั*งสิ*น (ลา้นบาท) 6,730.51  6,781.67 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที�เปิดดาํเนินการอยู ่ 71.37  65.94 
 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการ
พฒันาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสาํหรับโครงการที�ดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 112.67 
ลา้นบาท และ 104.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
 10.3 ที�ดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553 

ยอดยกมา 1,408,599  1,241,678  1,404,690  1,237,769 

บวก เพิ�มในระหว่างงวด 197,890  166,921  197,890  166,921 

 รวม 1,606,489  1,408,599  1,602,580  1,404,690 

หกั  โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดิน (176,285)  -  (176,285)  - 

ที�ดินรอการพฒันา 1,430,204  1,408,599  1,426,295  1,404,690 

   
   เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2554 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ� งไดท้าํสัญญาจะซื*อจะขายที�ดินกับ

 บริษทัแห่งหนึ�งเป็นจาํนวนเงิน 547.08 ลา้นบาท ซึ�งมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิo ในวนัที� 7 ตุลาคม 2554 
โดยบริษทัและบริษัทย่อยได้รับเงินรับล่วงหน้าค่าขายที�ดินมาแลว้เป็นจาํนวน 54.71 ลา้นบาท (เฉพาะ
บริษทั 53.59 ลา้นบาท) โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าขายที�ดิน 
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ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ที�ดินรอการพฒันารวมจาํนวน  1,426.30 ลา้น
บาท และ 1,404.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ*าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบั ธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ จาํนวนเงิน 1,420.43 ลา้นบาท และ1,700.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ด ู หมายเหตุขอ้ 19) 

 
11.  สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ 
       สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,171  2,016  4,162  1,990 
ลูกหนี*กรมสรรพากร 1,175  946  829  761 
ลูกหนี*สาํรองจ่าย 2,498  2,136  -  - 
ลูกหนี*ตามสิทธิเรียกร้อง (ดูหมายเหตุขอ้ 29.7 ก) 180  180  180  180 
เงินมดัจาํค่าซื*อที�ดิน 5,960  4,100  5,960  4,100 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,593  1,600  1,478  1,562 
          รวม 15,577  10,978  12,609  8,593 
หกั ค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญ (313)  (313)  (313)  (313)
          สุทธิ 15,264  10,665  12,296  8,280 

 
ภาระผกูพนัจากสญัญาจะซื*อขะขายที�ดิน 
 ในระหว่างงวด 2554 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซื*อจะขายที�ดินสามสัญญา โดยจ่ายเงินมดัจาํแลว้
ในระหว่างงวด และมีภาระผกูพนัที�ต้องจ่ายเงินจากการทาํสัญญาจะซื*อจะขายที�ดินดงักล่าวเป็น
จาํนวน 188.2 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิo  ภายในวนัที� 25 กรกฎาคม 2554 และ วนัที� 14 
ตุลาคม 2554 

  ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม                                                                                                               งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553 
 (งวดหกเดือน)  (งวดปี)  (งวดหกเดือน)  (งวดปี) 
ยอดตน้งวด 313  316  313  316 
เพิ�มขึ*น -  -  -  - 
ลดลง -  (3)  -  (3)
ยอดสิ*นงวด 313  313  313  313 

 
 ในระหว่างปี 2553 รายการค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญลดลงในระหว่างปี 2553 เกิดจากการไดรั้บ
คืนเงินจาํนวน 0.003 ลา้นบาท 

12. เงินฝากที�ติดภาระคํ*าประกนั 
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 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.86 ลา้น
บาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนัการขอกูเ้งินของลกูคา้ และคํ*าประกนัการใชน้ํ* ามนั 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.22
ลา้นบาท และ 0.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ* าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และให้ธนาคาร
ออกหนงัสือคํ*าประกนัต่อหน่วยงานราชการ (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี*ยในอตัราลอยตวัตามที�ธนาคารกาํหนด 
 
13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 ประเภทของ  ลกัษณะ  ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุน้ร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 

 ธุรกิจ  ความสัมพนัธ์  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  สําหรับงวดหกเดือน 

     มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

     2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

วิธีส่วนไดเ้สีย                    

บริษทัร่วม                    

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั นายหนา้ ตวัแทน   การถือหุน้/                 

 ตวัแทนคา้ต่างๆใน  กรรมการร่วมกนั                 

  กิจการอสังหาริมทรัพย ์    2,000  -  20  -  190  -  -  - 

บริษทัยอ่ย                     

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี*  รับเหมาก่อสร้างและ  การถือหุน้/                 

 แมเนจเมน้ท์ จาํกดั บริหารงานโครงการ  กรรมการร่วมกนั  10,000  10,000  100  100  24,536  24,848  -  - 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง บริหารงานหมู่บา้น  การถือหุน้/                 

 แมเนจเมน้ท์ จาํกดั   กรรมการร่วมกนั  1,000  1,000  100  100  3,632  3,788  -  - 

             28,168  28,636  -  - 

หกั : ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า             -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ             28,168  28,636     

 
 ประเภทของ  ลกัษณะ  ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุน้ร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 

 ธุรกิจ  ความสัมพนัธ์  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  สําหรับงวดหกเดือน 

     มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

     2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

วิธีราคาทุน                    

บริษทัร่วม                    

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั นายหนา้ ตวัแทน   การถือหุน้/                 

 ตวัแทนคา้ต่างๆใน  กรรมการร่วมกนั                 

  กิจการอสังหาริมทรัพย ์    2,000  -  20  -  400  -  -  - 

บริษทัยอ่ย                     

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี*  รับเหมาก่อสร้างและ  การถือหุน้/                 

 แมเนจเมน้ท์ จาํกดั บริหารงานโครงการ  กรรมการร่วมกนั  10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง บริหารงานหมู่บา้น  การถือหุน้/                 

 แมเนจเมน้ท์ จาํกดั   กรรมการร่วมกนั  1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

             11,864  11,864  -  - 

หกั : ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า             -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ             11,864  11,864     
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เงินลงทุนสาํหรับงบการเงินรวม 
 ในระหว่างงวด 2554 บริษทัซื*อเงินลงทุนในบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั ในราคาทุน บริษทัดงักล่าว
จดัตั*งเมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2554  
 งบการเงินรวมระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัมีนโยบาย
บนัทึกเงินลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยคาํนวณจากงบการเงินของบริษทัร่วม ณ 
วนัที� 30 มิถุนายน 2554 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอื�นแลว้ 

 
14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  สุทธิ 
       ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดตามบญัชี 

ณ  31 ธ.ค. 53 
 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ*น 
 
 

จาํนวน 
ที�ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 30 มิ.ย. 54 

ราคาทุน        
ที�ดิน  - สํานกังาน                                               1,948  -  (1,288)  660 
          - สโมสร    82,260  -  -  82,260 
อาคาร  - สํานกังาน 11,236  -  (1,033)  10,203 
            - สโมสร    124,164  -  -  124,164 
บา้นตวัอยา่งและสํานกังานขาย 43,524  -  -  43,524 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289  -  -  6,289 
เครื�องจกัรและอุปกรณ ์ 2,104  261  -  2,365 
เครื�องใชส้ํานกังาน 23,738  1,425  (176)  24,987 
เครื�องตกแต่งและติดตั*ง 13,415  1,365  (16)  14,764 
ยานพาหนะ 13,827  13  -  13,840 
ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,196  -  -  5,196 
    รวม 327,701  3,064  (2,513)  328,252 
หกั คา่เสื�อมราคาสะสม                                    
อาคาร - สํานกังาน (8,474)  (253)  239  (8,488) 
           - สโมสร (51,107)  (3,020)  -  (54,127) 
บา้นตวัอยา่งและสํานกังานขาย (40,940)  (573)  -  (41,513) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (2,961)  (156)  -  (3,117) 
เครื�องจกัรและอุปกรณ ์ (1,785)  (61)  -  (1,846) 
เครื�องใชส้ํานกังาน (19,214)  (609)  168  (19,655) 
เครื�องตกแต่งและติดตั*ง (10,451)  (514)  15  (10,950) 
ยานพาหนะ (11,922)  (182)  -  (12,104) 
ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (731)  (363)  -  (1,094) 
    รวม (147,585)  (5,731)  422  (152,894) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 180,116      175,358 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ(พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ  31 ธ.ค.53 
 

จาํนวนที� 

เพิ�มขึ*น 

 

 

จาํนวน 

ที�ลดลง 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ 30 มิ.ย. 54 

ราคาทุน        

ที�ดิน  - สํานกังาน                                             1,948  -  (1,288)  660 

           - สโมสร    82,260  -  -  82,260 

อาคาร - สํานกังาน 11,236  -  (1,033)  10,203 

           - สโมสร    124,164  -  -  124,164 

บา้นตวัอยา่งและสํานกังานขาย 43,524  -  -  43,524 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,289  -  -  6,289 

เครื�องจกัรและอุปกรณ ์ 1,417  74  -  1,491 

เครื�องใชส้ํานกังาน 21,736  1,380  (176)  22,940 

เครื�องตกแต่งและติดตั*ง 13,264  1,365  (16)  14,613 

ยานพาหนะ 12,617  -  -  12,617 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,196  -  -  5,196 

    รวม 323,651  2,819  (2,513)  323,957 

หกั คา่เสื�อมราคาสะสม                                    

อาคาร - สํานกังาน (8,474)  (253)  239  (8,488) 

           - สโมสร (51,107)  (3,020)  -  (54,127) 

บา้นตวัอยา่งและสํานกังานขาย (40,940)  (573)  -  (41,513) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (2,961)  (156)  -  (3,117) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ ์ (1,098)  (57)  -  (1,155) 

เครื�องใชส้ํานกังาน (17,388)  (580)  168  (17,800) 

เครื�องตกแต่งและติดตั*ง (10,296)  (514)  15  (10,795) 

ยานพาหนะ (10,717)  (182)  -  (10,899) 

ยานพาหนะ-ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (731)  (363)  -  (1,094) 

    รวม (143,712)  (5,698)  422  (148,988) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 179,939      174,969 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ที�ดิน อาคาร และสิ�งปลกูสร้างในส่วนสาํนักงาน 
และที�ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 111.39 ลา้นบาท (มลูค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 73.90 ลา้น
บาท และ 76.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคํ* าประกนัเงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทั
จากธนาคารพาณิชย ์สองแห่งวงเงิน  35 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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สินทรัพยที์�ตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุน ดงันี*  
 พนับาท 

รายการสินทรัพย ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 
อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิส)  2,858  2,858  2,858  2,858 
บา้นตวัอยา่งและสํานกังานขาย  37,751  37,751  37,751  37,751 
เครื�องจกัร และอุปกรณ ์ 1,548  1,505  893  850 
เครื�องใชส้ํานกังาน 18,253  16,855  16,690  15,421 
เครื�องตกแต่งและติดตั*ง 9,385  8,897  9,234  8,747 
ยานพาหนะ 11,768  11,760  10,561  10,555 
  รวม 81,563  79,626  77,987  76,182 

 
15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
  บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 53 

 จาํนวนที�  
เพิ�มขึ*น 

 จาํนวนที� 
ลดลง 

 ยอดตามบญัชี 
 ณ 30 มิ.ย. 54 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  3,951  -  -  3,951 
งานระหวา่งทาํ-คา่พฒันาระบบ  825  -  -  825 
 รวม  4,776  -  -  4,776 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม  (690)  (218)  -  (908) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,086      3,868 

 
16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 31,314  32,912  31,314  32,912 
เงินกูย้ืมระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 209,198  35,000  209,198  35,000 
  รวม  240,512  67,912  240,512  67,912 
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31       
 มิถุนายน 2554   ธนัวาคม 2553  อตัราดอกเบี*ย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ*าประกนั 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี          
บริษทัใหญ ่          
 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื�อทวงถาม  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 
          สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของบริษทั 
         -  ค ํ*าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 10.00  10.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื�อทวงถาม  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อมสิ�ง

 ปลูกสร้างบนที�ดินของบริษทั 
-  ธ. ยโูอบ ี 20.00  20.00  อตัราเงินฝากประจาํ 6 เดือน  

บวกร้อยละ 1.15 
 เมื�อทวงถาม  - ค ํ*าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

และบญัชีเงินฝากประจาํของ
กรรมการบางท่าน 

 รวมวงเงิน 55.00  55.00        

          

เงินกูย้มืระยะสั*น          

บริษทัใหญ ่          

 - ธ. กรุงศรีอยธุยา 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  21 กรกฎาคม 2554  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูก

สร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 174.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  9 สิงหาคม 2554 -  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนของ

บริษทั 

 209.00  35.00    11 พฤศจิกายน 2554   

 รวมวงเงิน 264.00  90.00       

 
 ภายใตส้ัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั*นจากธนาคารบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไข
ต่างๆ ที�กาํหนดไวนี้*อยา่งถกูตอ้งทุกประการ 

   นอกจากนี*บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สญัญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สาํคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย
โอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัที�มีผลทาํให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ 
ภาระหนี* สินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละครั* งเป็นจาํนวนเงินตั*งแต่สิบลา้นบาทขึ*นไป เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนี* สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้
กูเ้ห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนี* ของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ
การยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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17. ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม                                                                                                                                                                งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธนัวาคม 2553 

   (ปรับปรุงใหม)่    (ปรับปรุงใหม)่ 

ค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระแลว้ 6,183,737  6,351,819  6,183,737  6,351,819 

หกั การรับรู้รายได ้ (6,130,937)  (6,289,416)  (6,130,937)  (6,289,416) 

ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดส้าํหรับ        

 สัญญาจะซื*อขายที�ดินที�ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิo         

 และรับเงินงวดเกนิค่างวดตามสัญญา 52,800  62,403  52,800  62,403 

 
18.  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงิน 
  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี*  

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ (พนับาท) 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 

  เงินตน้  ดอกเบี*ยรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบี*ยรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  1,108  58  1,166  1,272  81  1,353 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึ�งปีแต่ไม่เกนิสามปี  936  25  961  1,383  48  1,431 

  รวม  2,044  83  2,127  2,655  129  2,784 

 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีสัญญาเช่าซื*อยานพาหนะจาํนวนสี�

สัญญา กับบริษัทลิสซิ�งในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 4,179,348 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
ระยะเวลาผอ่นชาํระ 36 งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม)  

  ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งต้น บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและข้อจาํกดัต่าง ๆ ที�
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงินมีการคํ*าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
  หนี* สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีไดแ้สดงไวใ้นส่วนของหนี* สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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19. เงินกูย้มืระยะยาว  
  บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 

 มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553  มิถุนายน 2554  ธันวาคม 2553 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        

วงเงินที� 1 278,689  346,804  278,689  346,804 

วงเงินที� 2 96,121  151,172  96,121  151,172 

วงเงินที� 3 48,288  55,159  48,288  55,159 

 รวม 423,098  553,135  423,098  553,135 

 
 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2554 

 ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2553 

 อตัราดอกเบี*ย  ภาระคํ*าประกนั 

เงินกูยื้มระยะยาว        

บริษทัใหญ่        

 วงเงินที� 1 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 1,001.39  1,281.79  อตัรา MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 ต่อปี 

  -    จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 

      สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ 

        

 วงเงินที� 2 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 236.99  236.99  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 

     และตั*งแต่ 20 ธนัวาคม 2553   สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ 

     อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.25   และบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั 

         

 วงเงินที� 3 - ธ. เกยีรตินาคิน 182.05  182.05  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

        ทั*งที�มีอยู่แลว้และที�จะมีขึ*นต่อไป 

        ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 1,420.43  1,700.83     

 
 วงเงินที� 1 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนี* เมื�อไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์�ขาย
ใหก้บัลกูคา้โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ั*งหมดภายในปีที�กาํหนดตามแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้มืที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึ�งปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี* สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี*    
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  นอกจากนี*บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สญัญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สาํคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย
โอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัที�มีผลทาํให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภาระหนี* สินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละครั* งเป็นจาํนวนเงินตั*งแต่สิบลา้นบาทขึ*นไป เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนี* สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้
กูเ้ห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนี* ของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ
การยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 
 วงเงินที� 2 
  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ั*งหมดภายใน 3 ปี นับจากวนัจดทะเบียนจาํนองที�ดินหลกัประกนั 

(วนัที� 29 ธนัวาคม 2547) เมื�อวนัที� 4 มกราคม 2551 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืน
เงินกูย้มืทั*งหมดเป็นวนัที� 29 ธนัวาคม 2553 และบริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงิน
กูย้มืทั*งหมดอีกครั* งหนึ�ง เป็นวนัที� 29 ธนัวาคม 2556 และ ในปี 2553 ลดวงเงินจาก 777,000,000 บาท ให้
คงเหลือจาํนวน 236,990,000 บาท  

  นอกจากนี*บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สัญญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สาํคญั ไดแ้ก่ รายงานความ
คืบหนา้ในการขาย การโอน และการก่อสร้างให้กบัผูใ้ห้กูทุ้กเดือน และบริหารจดัการกิจการให้มียอดขาย
บา้นในโครงการเพิ�มขึ*นปีละไม่ตํ�ากว่า 50 ยนิูต (เริ�มตั*งแต่ปี 2551) 

 การปฏิบติัตามเงื�อนไข 
  บริษทัมียอดขายบา้นในโครงการสาํหรับปี 2551 จาํนวน 32 ยนิูต ซึ�งต ํ�ากว่าขอ้กาํหนดตามสัญญาเงินกู้

ดงักล่าวขา้งตน้  ฝ่ายบริหารไดมี้การเจรจากบัธนาคารเพื�อขอถอดถอนเงื�อนไขเกี�ยวกบัยอดขาย 50 ยนิูต ซึ� ง
ธนาคารได้ตกลงตามที�ขอ แต่บริษัทจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินต้นเพิ�มเป็น 14,000 บาท ต่อตารางวา จากเดิม 
10,725 บาท ต่อตารางวา  ทั*งนี*ตามหนงัสือแจง้ผลการทบทวนวงเงินสินเชื�อเมื�อวนัที� 26 มกราคม 2552 
 
วงเงินที� 3  
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืนี* เมื�อไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์�ขาย
ใหก้บัลกูคา้ โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ั*งหมดภายใน 6 ปี นบัตั*งแต่วนัที�ลงนามในสญัญา (วนัที� 5 
สิงหาคม 2553) ซึ�งครบกาํหนดภายในวนัที� 5 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตามบริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอด
เงินกู้ที�คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ� งปีเพื�อจัดประเภทเป็นหนี* สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี*  

นอกจากนี* บริษัทต้องปฎิบัติตามเงื�อนไขที�สัญญาเงินกู้ก ําหนดในเรื� องที�สําคัญ ได้แก่ การยก
ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั สิ�งปลกูสร้างบนทรัพยสิ์นของหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
   บริษัทถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 เรื� องผลประโยชน์พนักงาน ซึ�งมีผลบังคับใช้

ตั*งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

งบแสดงฐานะการเงิน  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 17,935  17,779 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี*ย 1,486  1,449 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 19,421  19,228 

 
  ค่าใช้จ่ายที!รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 พนับาท 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 2554 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 2554 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 553  539  1,130  1,096 
ดอกเบี*ยจากภาระผกูพนั 210  210  356  353 
รวม 763  749  1,486  1,449 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริการ 7  -  23  - 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 196  196  329  329 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 137  138  229  226 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 213  205  549  541 
ตน้ทุนทางการเงิน 210  210  356  353 
รวม 763  749  1,486  1,449 
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  ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 4.00  4.00 
อตัราการเพิ�มขึ*นของเงินเดือน 5.67  5.67 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 39  0 - 22 
อตัรามรณะ (ตามตารางมรณะปี 2551) 100.00  100.00 
อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 
 

21. เครื�องมือทางการเงิน 
 ก. การบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเสี�ยงทางการเงินที�อาจเกิดขึ*นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี* สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์การโดยทั�วไป
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธท์างการเงินใด ๆ สินทรัพยท์างการเงินและหนี* สินทางการเงินที�สาํคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน ลูกหนี* การคา้และเจา้หนี* การคา้รวมตัpวเงินรับ-จ่าย ค่างวดที�ยงัไม่
รับรู้เป็นรายได ้เงินกูย้มืต่าง ๆ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 

 
 ข. ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี*ย 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี* ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงินกูย้ืมจากกรรมการ และเงินกูย้ืมระยะสั*นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ความเสี�ยงเกี�ยวกับ
อตัราดอกเบี*ยเกิดจากการที�อตัราดอกเบี* ยจะเปลี�ยนแปลงไป ซึ�งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

 
 ค. มลูค่ายติุธรรม 
   มลูค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นทางการเงินและหนี* สินทางการเงินที�เป็นสาระสาํคญัส่วนใหญ่ไม่

แตกต่างจากมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์นทางการเงินและหนี* สินทางการเงินนั*น ยกเวน้เงินลงทุน
ระยะยาวและหนี* สินระยะยาว ไม่สามารถคาํนวณไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั*นจึงไม่มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าว 



 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

 
 

- 42 - 

22. สาํรองตามกฎหมาย 
 ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองดงักล่าว จะมี
จาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนี*จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
   ในปี 2553 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 4.45 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทั*งนี* เป็นไป
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั* งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2554 

 
23. เงินปันผล 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2554 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติให้

บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2553 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจาํนวนเงิน
รวม 35.58 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2554 

  ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั* งที� 1/2553 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติให้
บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2552 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจาํนวนเงิน
รวม 23.72 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2553 

 
24. การบริหารจดัการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซึ�งโครงสร้าง

ทางการเงินที�เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหนี* สินต่อ

ทุนเท่ากบั 0.58 : 1 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 : 0.49:1) และบริษทัมีอตัราส่วนหนี* สินต่อทุนเท่ากบั 0.59 : 1 
(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2553 : 0.51:1) 

 
25. กาํไรต่อหุน้ 
  กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ* าหนกัของหุน้สามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุด 
  วนัที� 30 มิถุนายน  วนัที� 30 มิถุนายน 
  2554  2553  2554  2553 
    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 32,568  8,238  33,018  7,865 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั*นพื*นฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.027  0.007  0.028  0.007 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน  

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน  

  2554  2553  2554  2553 

    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 41,053  38,578  41,564  37,550 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั*นพื*นฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.035  0.033  0.035  0.032 

 
26. เงินกองทุนสาํรองเลี*ยงชีพพนกังาน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั*งกองทุนสาํรองเลี*ยงชีพพนักงานสาํหรับพนักงานประจาํทั*งหมดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี*ยงชีพ พ.ศ. 2530 
  พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี* ในอตัราร้อยละของเงินเดือนของ

พนกังานแต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนที�บริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทาํงาน บริษทัและบริษัทย่อยได้แต่งตั*งผูจ้ ัดการกองทุนแห่งหนึ� งเพื�อบริหารกองทุนตาม
ขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี*ยงชีพ พ.ศ. 2530 
     บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี* ยงชีพสําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที�  30 
มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็นจาํนวนเงิน 0.63 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงวดหก
เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็นจาํนวนเงิน 1.26 ลา้นบาท และ 1.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี*ยงชีพสาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
2554 และ 2553 เป็นจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท และ 0.56 ลา้นบาท ตามลาํดับ และสาํหรับงวดหกเดือน
สิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็นจาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท และ 1.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
27. ภาษีเงินไดแ้ละเกณฑก์ารคาํนวณ 
  บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดโ้ดยใชเ้กณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ใหเ้ป็นไปตามประมวลรัษฎากร

กาํหนดและตามคาํสั�งกรมสรรพากรที� ป.61/2539 เรื�องการคาํนวณกาํไรสุทธิและเงินไดสุ้ทธิสาํหรับกิจการ
ขายอสงัหาริมทรัพยซึ์�งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที�เลือกปฏิบติัในบางกรณีไดแ้ก่การรับรู้รายไดจ้าก
การขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขายดอกเบี* ยจ่ายและค่าเสื�อมราคาสาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่า
พฒันาสาธารณูปโภค เพื�อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 

  ตั*งแต่ปี 2550 บริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีการคาํนวณภาษีเงินไดใ้นโครงการที�เปิดในหรือหลงัปี 2550 โดย
ใชเ้กณฑก์ารรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย ทั*งนี* เพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งกรมสรรพากรที� ท.ป. 155/2549 เรื� อง
การใชเ้กณฑ์สิทธิในการคาํนวณรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ�งกาํหนดให้
สามารถเลือกรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จได ้ซึ�งเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับทางบัญชี ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี*  
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นโยบายบญัชี  ทางภาษี  ทางบญัชี 

การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขาย  โครงการที�เปิดกอ่นปี 2550 

- รับรู้รายไดต้ามค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระ 

 รับรู้รายได้ทั* งจ ํานวนเมื�อได้มีการโอน

ความเสี� ยงและผลตอบแทนที�สําคัญ

ใหแ้กผู่ซื้*อแลว้ 

  โครงการที�เปิดในหรือหลงัปี 2550   

  - รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ   

ดอกเบี*ยจ่าย  เฉพาะส่วนของดอกเบี*ยที�ถึงกาํหนดชาํระตั*งแต่

วนัที�โครงการนั*นพร้อมจะขาย 

 จะหยุดรับรู้ดอกเบี* ยจ่ายเมื�อบ้านสร้าง

เสร็จพร้อมขาย 

ค่าเสื�อมราคา-สาธารณูปโภคส่วนกลาง

ของโครงการ 

 มีสิทธินําค่าสึกหรอมาหักเป็นรายจ่ายในการ

คาํนวณกาํไรสุทธิตามวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี 

 บนัทึกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดินและจะรับรู้

เป็นตน้ทุนขายตามสัดส่วนของรายได้ค่า

ขาย 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุด 
 วนัที� 30 มิถุนายน 
 2554  2553 
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดท้างบญัชี 67,910  57,513 
รายรับและรายจ่ายที�แตกต่าง    
บวก ตน้ทุนขายที�ไม่ถือเป็นรายจ่ายไดท้างภาษี 33,229  29,216 
 รายการบวกกลบัทางภาษี 6,700  1,485 
 รายไดที้�ถือเป็นรายไดท้างภาษี 115  - 
หกั ค่างวดที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (8,183)  (28,457) 
 รายจ่ายที�ถือเป็นรายจ่ายไดท้างภาษี ตาม ป.61/2539    
  (ค่าเสื�อมราคาสาธารณูปโภค) (429)  (339) 
 ดอกเบี*ยจ่ายที�ถือเป็นรายจ่ายไดท้างภาษี ตาม ป.61/2539 (10,904)  (8,062) 
 รายการหกัออกสาํหรับรายการส่วนที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (618)  (6) 
กาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีเงินไดท้างภาษี 87,820  51,350 
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (26,346)  (19,963) 
 (ปี 2554 อตัราร้อยละ 30%    
   ปี 2553 อตัราร้อยละ 25%)    
กาํไรสุทธิทางภาษีเงินได ้ 61,474  31,387 
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28. ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
  รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 449,543  -  -  449,543  -  -  449,543 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  2,819  -  2,819  (2,819)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,478  1,478  (733)  -  745 
 รายไดอ้ื�น 1,723  22  40  1,785  (38)  -  1,747 
 รวมรายได ้ 451,266  2,841  1,518  455,625      452,035 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 307,276  -  -  307,276  -  (17)  307,259 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  2,519  -  2,519  -  (2,519)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  927  927  -  -  927 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 49,587  -  -  49,587  -  -  49,587 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 28,737  250  579  29,566  -  (754)  28,812 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,484  -  43  8,527  -  -  8,527 
 รวมค่าใชจ้่าย 394,084  2,769  1,549  398,402      395,112 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน             
บริษทัร่วม ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 57,182  72  (31)  57,223      56,923 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  (210)
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 57,182  72  (31)  57,223      56,713 
ตน้ทุนทางการเงิน 5,485  -  -  5,485  -  (19)  5,466 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้ 51,697  72  (31)  51,738      51,247 
ภาษีเงินได ้ 18,679  -  -  18,679  -  -  18,679 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 33,018  72  (31)  33,059      32,568 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -      - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 33,018  72  (31)  33,059      32,568 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2553 (ปรับปรุงใหม่) (พนับาท) 

 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              

 รายไดจ้ากการขาย 327,104  -  -  327,104  -  -  327,104 

 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  2,332  -  2,332  -  -  2,332 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,751  1,751  (493)  -  1,258 

 รายไดอ้ื�น 970  22  6  998  (42)  -  956 

 รวมรายได ้ 328,074  2,354  1,757  332,185      331,650 

ค่าใชจ้่าย              

 ตน้ทุนขาย 241,237  -  -  241,237  -  (22)  241,215 

 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  1,367  -  1,367  -  -  1,367 

 ตน้ทุนบริการ -  -  1,096  1,096  -  -  1,096 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 34,548  -  -  34,548  -  -  34,548 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 22,750  187  819  23,756  -  (514)  23,242 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,326  -  48  8,374  -  -  8,374 

 รวมค่าใชจ้่าย 306,861  1,554  1,963  310,378      309,842 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 21,213  800  (206)  21,807      21,808 

ตน้ทุนทางการเงิน 4,607  -  -  4,607  -  (21)  4,586 

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้ 16,606  800  (206)  17,200      17,222 

ภาษีเงินได ้ 8,741  243  -  8,984  -  -  8,984 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 7,865  557  (206)  8,216      8,238 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -  -  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 7,865  557  (206)  8,216      8,238 
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 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2554 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 742,655  -  -  742,655  -  -  742,655 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  2,819  -  2,819  (2,819)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  2,842  2,842  (1,317)  -  1,525 
 รายไดอ้ื�น 4,646  42  64  4,752  (76)  -  4,676 
 รวมรายได ้ 747,301  2,861  2,906  753,068      748,856 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 504,875  -  -  504,875  -  (26)  504,849 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  2,519  -  2,519  -  (2,519)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  1,703  1,703  -  -  1,703 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 91,317  -  -  91,317  -  -  91,317 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 58,984  353  1,137  60,474  -  (1,357)  59,117 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,233  -  79  15,312  -  -  15,312 
 รวมค่าใชจ้่าย 670,409  2,872  2,919  676,200      672,298 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน            
บริษทัร่วม ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 76,892  (11)  (13)  76,868      76,558 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  (210)
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 76,892  (11)  (13)  76,868      76,348 
ตน้ทุนทางการเงิน 8,982  -  4  8,986  -  (37)  8,949 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้ 67,910  (11)  (17)  67,882      67,399 
ภาษีเงินได ้ 26,346  -  -  26,346  -  -  26,346 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 41,564  (11)  (17)  41,536      41,053 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -      - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 41,564  (11)  (17)  41,536      41,053 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554              
 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 174,969  219  170  175,358      175,358    
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 สาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2553(ปรับปรุงใหม่)  (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 616,107  -  -  616,107  -  -  616,107 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  5,108  -  5,108  -  -  5,108 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  3,146  3,146  (1,080)  -  2,066 
 รายไดอ้ื�น 4,878  41  18  4,937  (82)  -  4,855 
 รวมรายได ้ 620,985  5,149  3,164  629,298      628,136 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 438,348  -  -  438,348  -  (48)  438,300 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  2,917  -  2,917  -  -  2,917 
 ตน้ทุนบริการ -  -  1,782  1,782  -  -  1,782 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 56,702  -  -  56,702  -  -  56,702 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 44,367  485  1,487  46,339  -  (1,121)  45,218 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 13,981  -  81  14,062  -  -  14,062 
 รวมค่าใชจ้่าย 553,398  3,402  3,350  560,150      558,981 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 67,587  1,747  (186)  69,148      69,155 
ตน้ทุนทางการเงิน 10,074  -  -  10,074  -  (41)  10,033 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได ้ 57,513  1,747  (186)  59,074      59,122 
ภาษีเงินได ้ 19,963  581  -  20,544  -  -  20,544 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 37,550  1,166  (186)  38,530      38,578 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -  -  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 37,550  1,166  (186)  38,530      38,578 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2553              
 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 179,083  1  111  179,195      179,195 
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29. ภาระผกูพนั และหนี* สินที�อาจเกิดขึ*น 
 29.1 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าตึกแถว อาคาร สาํนักงานขาย ที�ดิน และบริการจดัทาํและติดตั*งป้ายโฆษณา
  เพื�อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญา
ดงักล่าว  ดงันี*  
  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี  5.14 
  2 ถึง 3 ปี 4.53 
  

29.2 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนังสือ
คํ*าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี*  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ*าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 78.92  78.52 
- ค ํ*าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    
 บริการสาธารณะส่วนกลาง 23.28  23.28 
    

 
 29.3 ณ วนัที� วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัไดใ้หส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ออกหนงัสือคํ*าประกนัเพื�อค ํ*า

ประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  
 
 29.4 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัไดค้ ํ*าประกนัการขอกูย้มืเงินของลกูคา้ต่อสถาบนัการเงิน และคํ*า

ประกนัการใชน้ํ* ามนั รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.86 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
 
 29.5 บริษัทได้ทาํสัญญาจะซื*อขายที�ดินโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ� งซึ� งรวมหนี* สินที�

บริษทัตอ้งจ่ายคืนให้กบัลูกคา้เก่าของโครงการจาํนวน 68.36 ลา้นบาท โดยบริษทัไดบ้นัทึกภาระ
หนี* สินค่าที�ดินซึ� งแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชีเจ้าหนี* ค่าที�ดินรอพฒันา และ
นอกจากนี*บริษทัยงัอาจมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าซื*อที�ดินใหล้กูคา้เก่าของโครงการเพิ�มเติมจากมูลค่า
ที�ดินที�อาจเพิ�มขึ*นตามราคาตลาดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 54.79 ลา้นบาท 
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  29.6 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 บริษทัไดท้าํสญัญานายหนา้ซื*อขายที�ดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวนเงิน 
  17 ลา้นบาท จากการที�บริษัทได้ขายที�ดินรอการพฒันาตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุข้อ 10.3 โดย
บริษทั  จะจ่ายค่านายหนา้ในวนัที�โอนกรรมสิทธิo ในขา้งตน้ดงักล่าว 

 
  29.7 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554  บริษทัมีคดีความที�ถกูฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี*  

   ก.   บริษทัถกูสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยูจ่าํนวน 1 คดีบริษทั
อยูใ่นฐานะผูค้ ํ* าประกนัหนี* เงินกูย้ืมร่วมชาํระหนี* เงินกูก้บัผูกู้เ้งินหลกั ซึ�งเป็นลูกคา้ของบริษทั
เป็นจาํนวนเงินรวม 0.60 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของทุนทรัพยที์�
ฟ้องร้องนบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระหนี* เสร็จสิ*น (คาํนวณจนถึงวนัที� 30 มิถุนายน 
2554 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.35 ลา้นบาท) โดยกล่าวหาว่าผูกู้เ้งินหลกัผดินดัชาํระหนี* ตาม
เงื�อนไขในการจ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี* ยเงินกูย้ืม ในฐานะที�บริษทัเป็นผูค้ ํ* าประกนัหนี*
เงินกูย้มืดงักล่าว ดงันั*นบริษทัจึงถกูฟ้องร้องเป็นจาํเลยที� 2 ในฐานะเป็นลกูหนี* ร่วม  

ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2554 ผลของคดียงัไม่สิ*นสุด ผูบ้ริหารของบริษัทได้พิจารณา
ประมาณการผลความเสียหายที�คาดว่าจะถูกเรียกร้องสาํหรับคดีดงักล่าวจนถึงวนัที� 30 มิถุนายน 
2554 เป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท โดยแสดงภายใตบ้ญัชีหนี* สินหมุนเวียนอื�นและรับรู้ผลเสียหาย
ดงักล่าวใน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2550 จาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท 

 ข. บริษทัมีคดีฟ้องร้องที�ถูกผูซื้*อบา้นในโครงการของบริษทัหนึ� งรายฟ้องร้องคดีให้บริษทัชดใช้
ความเสียหายจากการถกูเวนคืนที�ดินในโครงการจาํนวน 2.22 ลา้นบาท พร้อมค่าใชจ่้ายอื�น และ
ดอกเบี*ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพยที์�ฟ้องร้องนับจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจะ
ชาํระหนี* เสร็จสิ*น (คาํนวณจนถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2554 คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.79 ลา้น
บาท) โดยเรียกร้องใหบ้ริษทัซื*อคืนบา้นของผูซื้*อและชดใชค่้าเสียหาย 
 เมื�อวนัที� 19 สิงหาคม 2553 ศาลชั*นตน้ไดต้ดัสินยกฟ้อง อยา่งไรก็ตามโจทกอ์ยูร่ะหว่างการ
ยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลชั*นตน้ 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2554 ผลของคดีดงักล่าวยงัไม่ถึงที�สุด ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณา
ประมาณการผลความเสียหาย ที�คาดว่าจะถูกเรียกร้องสาํหรับคดีดงักล่าวจนถึงวนัที� วนัที� 30 
มิถุนายน 2554 เป็นจาํนวนเงิน 0.44 ลา้นบาท โดยแสดงภายใตบ้ญัชีหนี* สินหมุนเวียนอื�น และ
บนัทึกผลเสียหายดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2552 

 
30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซื*อที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง กบับริษทัแห่งหนึ� ง 

เป็นจาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท เพื�อใชพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย โดยมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิo ภายใน
วนัที� 30 ธนัวาคม 2554 

 
31. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนี* ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2554 


