บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย สินคาคงเหลือ ที่ดินรอการพัฒนา และที่ดินอาคารและอุปกรณ มูลคาเทากับ
398.2 ลานบาท 109.3 ลานบาท และ 9.8 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือเปนสินทรัพยหลักเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อขายในโครงการตางๆ จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีสินคา
คงเหลือเทากับ 398.2 ลบ. โดยที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดรับการประเมินมูลคาจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. มี
รายละเอียดดังนี้

ลําดับ

ประเภททรัพยสิน

ที่ตั้ง

มูลคาตาม
บัญชี
ณ 30 ก.ย.
2552
(ลานบาท)
38.1

ราคา
ประเมิน
(ลานบาท)

วันที่
ประเมิน

70.4

ภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย. 2552
(ลานบาท)
ติดจํานอง
วงเงินรวม
ภาระผูกพัน

กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน

วิธีการประเมิน

28 ม.ค. 52

บริษัทฯ

ธนาคารนคร
หลวงไทย

134

2.1

ธนาคารนคร
หลวงไทย

132

-

1

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 17-2-22.8 ไร

โครงการไพรมเพลส รัตนาธิเบศร –
บางใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

2

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 7 ไร

โครงการเดอะ คลัสเตอร วิลล
ราชพฤกษ ต.บางกราง อ.เมือง นนทบุรี

3.0*

--

--

บริษัทฯ

วีธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด
(Market Approach)
--

3

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 10-1-11 ไร

โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

1.7*

--

--

บริษัทฯ

--

ธนาคารนคร
หลวงไทย

55.8

-

4

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 23-0-31.41 ไร

โครงการธนาสิริ ปนเกลา - ราชพฤกษ
ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี

67.8

256.2

28 ม.ค. 52

บริษัทฯ

วีธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด
(Market Approach)

ธนาคารกรุงเทพ

217

4.6

สวนที่ 2 หนา 50

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ประเภททรัพยสิน

ที่ตั้ง

มูลคาตาม
บัญชี
ณ 30 ก.ย.
2552
(ลานบาท)
75.3

ราคา
ประเมิน
(ลานบาท)

วันที่
ประเมิน

143.6

กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน

วิธีการประเมิน

28 ม.ค. 52

บริษัทฯ

วีธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด
(Market Approach)
วิธีการประเมินตนทุนและ วีธี
การเปรียบเทียบราคาตลาด
(Cost & Market Approach)
วิธีการประเมินตนทุนและ วีธี
การเปรียบเทียบราคาตลาด
(Cost & Market Approach)
วีธีการเปรียบเทียบ
ราคาตลาด
(Market Approach)
วิธีตนทุนและวีธีการ
เปรียบเทียบราคาตลาด
(Cost & Market Approach)
วีธีการเปรียบเทียบราคา
ตลาด
(Market Approach)

5

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 14-0-63.1 ไร

โครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส เฟส 2
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

6

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 8-2-95.8 ไร

โครงการไพรมเพลส เนรมิต-อนุสาวรีย 1
อนุสาวรีย ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

60.5

152.1

12 พ.ค. 52

TPD

7

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
เนื้อที่ 14-2-91ไร

โครงการไพรมเพลส เนรมิต-อนุสาวรีย 2
อนุสาวรีย ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

31.9

170.8

8 มิ.ย. 52

TPD

8

ที่ดินเปลา
เนื้อที่ 3-0-32.2 ไร

20.5

95.8

12 พ.ค. 52

TPD

9

ที่ดินเปลา
เนื้อที่ 10 - 3 – 42.6 ไร

โครงการไพรมเพลสเนรมิต-อนุสาวรีย 1
(สวนตอขยาย)
อนุสาวรีย ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โครงการธนาสิริ ปนเกลา – ราชพฤกษ 2
ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี

90.9

249.7

27 เม.ย. 52

บริษัทฯ

10

ที่ดินเปลา
เนื้อที่ 0-3-94.6 ไร

ติดถนนรัตนาธิเบศร
ต.บางรักใหญ อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี

8.5

17.4

28 ม.ค. 52

บริษัทฯ

398.2

1,156

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

ภาระผูกพัน ณ 30 ก.ย. 2552
(ลานบาท)
ติดจํานอง
วงเงินรวม
ภาระผูกพัน
ธนาคารนคร
หลวงไทย

112

21.2

ธนาคารกรุงไทย

115

18.8

ธนาคารกรุงไทย

93

15.1

ธนาคารกรุงไทย

--

--

ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

119.8

30.9

ไมมี

--

--

741.8

92.7

* โครงการเดอะ คลัสเตอร วิลล และโครงการเดอะ ไพรเวซี่ ไพรมเพลส รัตนาธิเบศร - บางใหญ ไมไดทําการประเมิน เนื่องจากใกลจะปดโครงการแลว และมีมูลคารวมสองโครงการเทากับ 4.7 ลานบาท
มีมูลคาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม คิดเปนรอยละ 0.8 ของสินทรัพยรวม

สวนที่ 2 หนา 51

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

5.2 สินทรัพยหลักที่ใชในการดําเนินงาน
มูลค า ตามบัญ ชีข องสิน ทรั พ ยห ลัก ประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณข องบริษัท ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2552
แสดงไวในตารางดังตอไปนี้

รายการ

มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 52
(ลานบาท)
0.6

สถานที่ตั้ง

อาคารสํานักงาน สวนปรับปรุง และ โครงการตางๆ
สํานักงานชาง

ระยะเวลา
ตัดคาเสื่อม

ภาระ
ผูกพัน

5 ป

ไมมี

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน สํานักงานใหญ

3.4

5 ป

ไมมี

ยานพาหนะ

สํานักงานใหญและโครงการตางๆ

4.3

5 ป

ไมมี

เครื่องจักรและอุปกรณ

สํานักงานใหญและโครงการตางๆ

0.4

3 ป

ไมมี

1.1

5 ป

ไมมี

โครงการธนาสิริ
ปนเกลา - ราชพฤกษ
รวม

ปายโฆษณา

9.8

5.3 ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีที่ดินรอการพัฒนาตามงบการเงินรวมเทากับ 109.3 ลาน
บาท โดยที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทจะเปนที่ดินเปลา ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทยอยลงทุนซื้อไวเพื่อนํามาพัฒนาเปนโครงการ
ในอนาคต โดยที่ดินรอการพัฒนาทั้งหมดไดรับการประเมินมูลคาเรียบรอยแลวจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟ
แฟรส จํากัด (“AREA”) โดยใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ราคาประเมิน
(ลานบาท)

วันที่
ประเมิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

104-3-90.3

มูลคาบัญชี
ณ
30 ก.ย.52
(ลานบาท)
50.5

840.01)

30 ม.ค.52

TPD

2-0-87.9

18.5

39.1

28 ม.ค. 52

บริษัทฯ

80 ลานบาท
ติดจํานองกับ
ธนชาต
ไมมี

1-0-93.3

5.8 2)

4.1

12 พ.ค. 52

TPD

ไมมี

ลําดับ

ที่ตั้ง

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตาราง
วา)

1

ที่ดินเปลา (กมลา)
อ.กระทู จ.ภูเก็ต

2

ริมถนนรัตนาธิ
เบศร
ต.บางรักใหญ
อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี
ที่ดินเปลา

3

สวนที่ 2 หนา 52

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ลําดับ

4

5

ที่ตั้ง

(ดานหนา)
โครงการไพรม
เพลส ภูเก็ต เฟส
1(มีแผนทํา
คอนโดมิเนียม)
ที่ดินเปลา
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี3)
ที่ดินเปลา
ซอยวัดซองพลู
ตําบลบางขุนกรอง
อําเภอบางใหญ
จังหวัด นนทบุรี 4)

รวมทั้งสิ้น

เนื้อที่
(ไร-งาน-ตาราง
วา)

มูลคาบัญชี
ณ
30 ก.ย.52
(ลานบาท)

ราคาประเมิน
(ลานบาท)

วันที่
ประเมิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

(เฉพาะที่ดิน)

8-3-0

34.2

n/a

n/a

บริษัทฯ

ไมมี

16-1-99

0.3

n/a

n/a

--

--

109.3

883.2

หมายเหตุ : 1) ราคาประเมินที่แสดงเปนราคาประเมินครั้งลาสุดโดย AREA ไดประเมินไวมีวัตถุประสงคเพื่อนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ฯ
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเคยประเมินที่ดินดังกลาวเมื่อเดือนกันยายน 2551 โดยบริษัท แปลน แอพไพรซัล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อทราบมูลคา
ปจจุบันมูลคาที่ประเมินไดเทากับ 403.4 ลานบาท ทั้งสองบริษัทใชวิธีประเมินราคาแบบเดียวกันคือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งราคาประเมิน
ของ AREA ประเมินราคาที่ดินทั้งหมดที่ 8.0 ลานบาทตอไร ในขณะที่แปลน แอพเพรซัล ประเมินราคาแยกเปนที่ดิน บอน้ําจืด 2 บอและพื้นที่
ที่ดินสูงกวาระดับน้ําทะเลเกิน 80 เมตร โดยที่ดินมีราคาประเมินระหวาง 4.2 ลานบาท ถึง 5.3 ลานบาทตอไร และบอน้ําจืด 2 บอและพื้นที่ดิน
สูงกวาระดับน้ําทะเลเกิน 80 เมตร มีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 24 ไร 2 งาน ประเมินราคาที่ 0.4 ลานบาทตอไร (สาเหตุที่ราคาประเมิน
มูลคาของทั้งสองแตกตางกันแสดงในหนา 126)
2) ที่ดินแปลงนี้ไมมีการตั้งดอยคาเนื่องจาก ณ 31 มีนาคม 2552 ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 4-1-25.5 ไร มีมูลคาทางบัญชี 20 ลานบาท และมี
ราคาประเมิน ณ 29 มกราคม 2552 เทากับ 14.2 ลานบาท ซึ่งต่ํากวามูลคาทางบัญชี แตเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนวาจะนําที่ดินมาพัฒนาเปน
ที่พักอาศัย ไดแก อาคารพาณิชย ทาวนโฮม และคอนโดมิเนียม โดยปจจุบันอยูระหวางการพัฒนากอสรางอาคารพาณิชย 9 หอง และทาวนโฮม
17 หอง มูลคาโครงการ 95 ลานบาท สูงกวามูลคาทางบัญชี และมีลูกคาจองซื้ออาคารพาณิชยทั้งหมดแลวโดยคาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน
ไตรมาสแรก ป 2553 ใชชื่อโครงการไพรมเพลส-เนรมิต อนุสาวรีย (สวนตอขยาย 1)
3) ซื้อจากบุคคลภายนอกที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ปจจุบันยังอยูระหวางการประเมินราคา
4) อยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ โดยในระหวางการโอนมีคาใชจายเกิดขึ้น 0.3 ลานบาท โดยคาดวาจะโอนกรรมสิทธิ์แลวเสร็จเดือนมกราคม 53

5.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1 สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน
บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารพาณิชย 4 ชั้น จํานวน 2 คูหา เพื่อใชสําหรับเปนสํานักงานใหญ โดยทําสัญญาเชา
กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้

สวนที่ 2 หนา 53

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

คูสัญญา

ที่อยูสถานที่เชา
อายุสัญญา
พื้นที่เชา
คาเชา

ผูเชา
ผูใหเชา

: บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
: นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ และนางสาวทักขวดี
เสถียรภาพอยุทธ
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3 ป เริ่มตั้งแต 15 พฤศจิกายน 2551 ถึง 14 พฤศจิกายน 2554
670 ตารางเมตร
134,000 บาท/เดือน

5.4.2 สัญญาจางเหมากอสรางบานโครงการ
คูสัญญา

ผูวาจาง
: บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูรับวาจาง
: ผูรับเหมากอสราง
รายละเอียดของขอกําหนดใน
ในสัญญาจางเหมาจะระบุรายละเอียดใหบริษัทฯ วาจางผูรับเหมา โดยจะมีรายละเอียด
สัญญา
ที่เปนมาตรฐานดังนี้
1. ลักษณะของบานที่กอสราง เชน บานเดี่ยว บานแฝด หรือทาวนเฮาส
2. จํานวนหลังที่วาจาง
3. คาจางและตารางการจายคาจาง
4. ระยะเวลาในการทํางาน
5. เอกสารแนบทายสัญญา
6. สิทธิหนาที่ของคูสัญญา
อายุสัญญา
สัญญาแตละฉบับจะมีอายุสัญญาเฉลี่ยตอหลังประมาณ 5 เดือน
เงื่อนไข
- ผูรับเหมากอสรางตองรับประกันงานกอสรางตอหลังประมาณ 1 ป และ
รับประกันโครงสราง 5 ป นับแตวันที่บริษัทฯ ไดตรวจรับงานครบสมบูรณ
- สัญญาจะรวมคาแรงวัสดุอุปกรณ ยกเวนวัสดุกอสรางหลัก ซึ่งบริษัทฯ เปนผู
จัดซื้อและจัดหาให
การสงมอบและการตรวจรับงาน สัญญาจะกําหนดใหผูรับเหมากอสรางบานแตละหลังใหแลวเสร็จตามกําหนด โดย
กอสราง
กําหนดเวลาดังกลาวอาจขยายไดตามความจําเปนที่กําหนดในสัญญา ซึ่งในระหวาง
อายุสัญญา บริษัทฯ สามารถเขาตรวจงานที่วาจางได
การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูรับเหมาทํางานลาชา บริษัทฯ สามารถปรับผูรับเหมาได ในอัตรารอยละ 0.1
ตอวันของจํานวนเงินคาจางแตละหลัง หากผูรับเหมาผิดสัญญาวาจางและทําให
บริษัทฯ เสียหาย เมื่อบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาแลว ผูรับเหมาจะตองชดใชคาเสียหาย
ใหกับบริษัทฯ อีกสวนหนึ่ง
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5.5 นโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 1 แหง ไดแก TPD ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 99.6 มูลคาเงินลงทุนเทากับ 40.4 ลบ. คิดเปนรอยละ 8.3 ของสินทรัพยรวม
อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจ จึงอาจมีการจัดตั้งบริษัทยอยหรือบริษัทรวมขึ้น
เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจะสงกรรมการบริษัทฯเขาไปเปนกรรมการของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว เพื่อรวมกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อตอการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม
การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น โดยสวนใหญจะมีขอตกลงกับผูรวมลงทุน เชน กรณีการลงทุนใน
กิจการรวมคาจะกําหนดจํานวนกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่บริษัทฯ เปนผูกําหนดโดยใชสัดสวนการถือหุนเปนเกณฑกําหนด
จํานวนกรรมการที่จะเขาไปควบคุมดูแล สําหรับบริษัทยอย บริษัทฯ จะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการดําเนินการมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ จะตองขออนุมัติจากที่ประชุม
กรรมการของบริษัทฯ กอน
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