
 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ
ยอ่ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบ
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
2015/642/0357



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,505 12,021 25,660 8,819

เงินลงทุนชัว่คราว 684 682 684 682

ลูกหน้ีการคา้ 5 96 21 -                  -                  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                  21,500 20,500             

สินคา้คงเหลือ 6, 16 734,128 408,096 728,268 400,880

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 7, 16 2,862,365 2,647,272 2,861,925 2,649,384

ท่ีดินรอการพฒันา 8, 16 1,185,395 1,722,045 1,116,539 1,653,189

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 25,278 28,563 23,613 26,281

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,835,451 4,818,700 4,778,189 4,759,735

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 9 9,206 9,109 8,975 8,879

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                   -                  -                  -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                   -                  11,864 11,864

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 228,333           227,773           228,333 227,773

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  12 142,517 145,542 138,987 141,686

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 3,803 4,042 3,803 4,042

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 582 -                  2 -                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,991 7,940 4,464 4,688

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 392,432 394,406 396,428 398,932

รวมสินทรัพย์ 5,227,883 5,213,106 5,174,617 5,158,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงนิ

พนับาท

สินทรัพย์



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 364,940 247,807 364,940          247,807           

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 82,933 91,777 82,933            91,777             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 121,451 123,061 119,423          121,072           
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 55,102 62,066 62,064            67,148             
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 33,081 71,669 31,282            68,812             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,456 5,777 9,456              5,777               
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 604 593 604                 593                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 600,536 598,924 600,536          598,924           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                  -                  -                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 4 275,000 157,000           235,000          117,000           
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 73,538 79,985             73,538            79,985             
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 79,509 76,667 78,974            76,168             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 769 821 769                 821                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,696,919 1,516,147 1,659,519       1,475,884        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15 290 445 290 445                  
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 1,007,911 1,206,440 1,007,911       1,206,440        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 31,706 30,602 30,734            29,698             
ประมาณการหน้ีสินคา่บ ารุงสาธารณูปโภค 21,878 21,683 21,878            21,683             
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 18 67,174 67,174 67,174            67,174             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 -                   140 -                  571                  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,128,959 1,326,484 1,127,987       1,326,011        

รวมหน้ีสิน 2,825,878 2,842,631 2,787,506       2,801,895        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

พนับาท

หมายเหตุ



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้

   มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,200,000        1,200,000        1,200,000       1,200,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 1,185,985,052 หุน้

   มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,185,985        1,185,985        1,185,985 1,185,985        

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 577,530           577,530           577,530 577,530           

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 60,250             60,250             60,250 60,250             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 578,240           546,710           563,346 533,007           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,402,005        2,370,475        2,387,111 2,356,772        

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้ -                   -                  -                  -                  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                   -                  -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,402,005        2,370,475        2,387,111 2,356,772        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 5,227,883        5,213,106        5,174,617 5,158,667        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 485,541             322,922             485,541             322,922             

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 1,348                 1,127                 236                    -                     

รายไดอ่ื้น 4 1,893                 1,500                 1,991                 1,605                 

รวมรายได้ 488,782             325,549             487,768             324,527             

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 318,844             214,444             320,954             215,807             

ตน้ทุนบริการ 6,419                 1,087                 5,404                 -                     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 55,950               40,177               55,950               40,177               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 38,517               41,337               38,072               40,752               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 7,554                 7,726                 7,508                 7,683                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 22,135               12,933               21,559               12,899               

รวมค่าใชจ่้าย 449,419             317,704             449,447             317,318             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 39,363 7,845 38,321 7,209 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 7,833                 1,628 7,982                 1,632 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 31,530 6,217 30,339 5,577 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                     -                     

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 31,530 6,217 30,339 5,577 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

พนับาท

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 31,530 6,217 30,339 5,577 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

31,530 6,217 30,339 5,577 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 31,530 6,217 30,339 5,577 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

31,530 6,217 30,339 5,577 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.027 0.005 0.026 0.005 
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ  านาจ
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น ควบคุม
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,185,985             577,530              60,250                 546,710              -             2,370,475             -            2,370,475             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2558 -                       -                      -                       31,530                -             31,530                  -            31,530                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 1,185,985             577,530              60,250                 578,240              -             2,402,005             -            2,402,005             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,185,985             577,530              54,350                 478,865              -             2,296,730             -            2,296,730             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                       -                      -                       6,217                  -             6,217                    -            6,217                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 1,185,985             577,530              54,350                 485,082              -             2,302,947             -            2,302,947             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558
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หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,185,985              577,530                 60,250                   533,007                 -                   2,356,772              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2558 -                         -                         -                         30,339                   -                   30,339                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 1,185,985              577,530                 60,250                   563,346                 -                   2,387,111              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,185,985              577,530                 54,350                   461,055                 -                   2,278,920              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                         -                         -                         5,577                     -                   5,577                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 1,185,985              577,530                 54,350                   466,632                 -                   2,284,497              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 8 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 31,530                6,217                  30,339               5,577                 

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,479                  4,165                  6,153                 3,864                 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2) (3) (2) (3)

ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3 4,707                  3 4,707                 

ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (102) -     (42) -     

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 729                     553                     729                    553                    

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 846                     978                     788                    926                    

รายไดด้อกเบ้ียรับ (102) (160) (251) (146)

ดอกเบ้ียจ่าย 22,135                12,640                21,559               12,499               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 7,833                  1,627 7,982                 1,631 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 69,349                30,724                67,258               29,608               

- 9 -

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"สอบทานแล้ว"



2558 2557 2558 2557

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้ (75) 24,537 -                    -                    

สินคา้คงเหลือ (326,032) 26,299                (327,388) 24,141               

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 338,189 (78,046) 340,741             (76,614)

ท่ีดินรอการพฒันา (357) (87,365) (357) (18,865)

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน -                     1,800 -                    1,800 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,285 2,419 2,820 2,732 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 224 (1,443) 224 (1,442)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ (8,844) 7,019 (8,844) 7,019 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,583) 13,389 (1,622) 13,811 

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,964) 5,526 (5,084) 4,102 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (42,114) (19,897) (40,549) (18,207)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (6,447) 8,391 (6,447) 8,391 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 2,842 1,624 2,806 1,608 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (52) (63) (52) (63)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 21,421 (65,086) 23,506 (21,979)

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 102 160 99 3 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,151) (4,205) (4,876) (3,241)

เงินสดจ่ายหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (534) -     (534) -     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 15,838 (69,131) 18,195 (25,217)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558
พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -     1 -     1 

เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     (1,000) (1,200)

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (97) (2) (96) -     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (2,917) (9,437) (2,917) (9,437)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 5 605 5 605 

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (866) (467) (866) (402)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -     (651) -     (651)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (3,875) (9,951) (4,874) (11,084)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (144) (174) (144) (174)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 117,133 30,480 117,133 30,480 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     -     (1,000)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 118,000 65,000 118,000 25,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ -     (30,000) -     (30,000)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 132,281 180,210 132,281 180,210 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (329,198) (145,515) (329,198) (145,515)

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (34,551) (28,007) (34,552) (27,894)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,521 71,994 3,520 31,107 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 15,484 (7,088) 16,841 (5,194)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 12,021 30,638 8,819 26,860 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 27,505 23,550 25,660 21,666 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2558 2557 2558 2557

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 477 672 477 672 

เงินฝากธนาคาร 27,028 22,878 25,183 20,994 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 27,505 23,550 25,660 21,666 

2) ในระหว่างงวด 2558 และ 2557 บริษทัไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 537.01 ลา้นบาท และ 49.00 ลา้นบาท ตามล าดบั มาเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน

3) ในระหว่างงวด 2557 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวน 192.00 ลา้นบาท มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแล้ว"

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม



 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 “สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที ่31 มีนาคม 2558 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จ ากัด มาเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบา้นส าเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 
 (ค) ช่ือบริษทัใหญ่ 
   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง  จ  ากดั สัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 51.00 
 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมและการด าเนินงาน 

 2.1  งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
 ยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทั้งทางตรง 
และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   
 มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557   
บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ากดั  40.00  40.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 
 (อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี)     ในกิจการอสงัหาริมทรัพย ์
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ากดั  40.00  40.00  พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 (บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผา่นบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ากดั)      
 (อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี)      
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 2.2 งบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
   งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

งบการเงินระหวา่งกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

             งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่  
  มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั  

   บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

   ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  

 
 มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต  
   บริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไวแ้ลว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
   ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
   บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
4. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซ่ึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลตามมูลฐานท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น าชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น าชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ากดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

คุณรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ากดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 

บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ากดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 
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  รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับงวดสามเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 นโยบายก าหนดราคา  2558  2557  2558  2557 
รายการในระหวา่งงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอ่ื้นๆ - ค่าเช่าส านกังาน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  15  15 
รายไดอ่ื้นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  4  4 
รายไดอ่ื้นๆ - ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  152  143 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  1  - 
ค่าบริการก่อสร้างบา้น          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  10,618  5,066 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ขั้นต ่า  20,000 บาท / โครงการ  -  -  645  765 
ดอกเบ้ียจ่าย          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  -  4 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง          
รายไดจ้ากการขาย          
 คุณรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ ราคาตลาด  1,329  -  1,329  - 
รายไดอ่ื้น - ค่าเช่าส านกังาน          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ากดั อตัรา 10,000 บาทต่อเดือนและ  90  30  90  30 
  อตัรา 20,000 บาทต่อเดือน         
ค่าบริการก่อสร้างบา้น          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ากดั ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  24,400  30,748  24,400  30,748 
ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จ  ากดั ราคาตลาด  20,227  11,623  16,574  10,635 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ากดั ราคาตลาด  163  146  126  2 
ค่าเช่าท่ีดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 
ค่าสมาชิกกอลฟ์          
 บริษทั น าชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ราคาตลาด  455  -  455  - 
ค่าเช่ารถกอลฟ์          
 บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ราคาตลาด  3  -  3  - 
ดอกเบ้ียจ่าย          
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,391  1,360  2,823  1,328 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  
  มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557  มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  20,500  19,300 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งงวด  -  -  -  1,200 
 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  20,500  20,500 
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งงวด  -  -  1,000  - 
 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  1,000  - 
  -  -  21,500  20,500 
ดอกเบ้ียคา้งรับ         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง  แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  -  -  1  - 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั  -  -  462  310 
  -  -  463  310 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง  แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  -  -  96  374 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั  -  -  11,848  8,493 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ  ากดั  360  350  320  324 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จ  ากดั  23,819  25,466  18,877  21,707 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง  4  4  4  4 
 - บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ากดั  30,714  35,462  30,714  35,462 
 - บริษทั น าชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั   205  784  205  784 
   55,102  62,066  62,064  67,148 
เจา้หน้ีค่าเช่าท่ีดิน         
 - นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม  165  -  165  - 
          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  1,000 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  (1,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  - 
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  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  
  มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557  มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ         
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  157,000  75,000  117,000  75,000 
 ยอดเพ่ิมระหวา่งงวด  118,000  300,000  118,000  260,000 
 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  (218,000)  -  (218,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  275,000  157,000  235,000  117,000 

         
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย         
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  5,811  2,453  4,117  1,294 

 
 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดใ้หส้ถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ออกหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2558  2557  2558  2557 
ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,327  7,517  7,283  7,475 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 227  209  225  208 
 รวม 7,554  7,726  7,508  7,683 
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5. ลูกหน้ีการคา้  
  ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหน้ีการคา้ 298  298  298  298 
กิจการรับเหมาก่อสร้าง        

ลูกหน้ีค่ารับเหมาก่อสร้าง -  -  -  - 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหน้ีค่าบริหารหมู่บา้น 96  21  -  - 
  รวม 394  319  298  298 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (298)  (298)  (298)  (298) 

 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 96  21  -  - 

 
  ลูกหน้ีการคา้ วเิคราะห์แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -  -  -  - 
มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน 96  21  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 298  298  298  298 
 รวม 394  319  298  298 

 
6. สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ  743,754  416,366  743,754  416,366 
งานระหวา่งก่อสร้าง 5,860  7,216  -  - 
 รวม 749,614  423,582  743,754  416,366 
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง      (15,486)  (15,486)  (15,486)  (15,486) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 734,128  408,096  728,268  400,880 
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  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีเซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 562  743.75  171  416.37 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จท่ีเซ็นตส์ญัญา        
 จะซ้ือจะขายแลว้ (423)  (438.82)  (49)  (86.62) 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้  าสญัญาจะซ้ือจะขาย 139  304.93  122  329.75 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจ านวน 722.38 
 ลา้นบาท และ 394.99 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปค ้าประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

7. ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 
  7.1 ตน้ทุนการพฒันาท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 3,407,476  3,432,493  3,407,476  3,432,493 
ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 827,618  951,953  827,618  951,953 
บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 4,103,734  4,938,448  4,103,294  4,940,560 
ดอกเบ้ียคิดเขา้ตน้ทุน 345,947  416,949  345,947  416,949 
 รวม 8,684,775  9,739,843  8,684,335  9,741,955 
หกั โอนไปสินคา้ส าเร็จรูป     (743,754)  (416,366)  (743,754)  (416,366) 
 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (5,078,656)  (6,484,201)  (5,078,656)  (6,484,201) 
 โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  (192,004)  -  (192,004) 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 2,862,365  2,647,272  2,861,925  2,649,384 
หกั ค่าเผ่ือมูลค่าตน้ทุนการพฒันาท่ีดินลดลง -  -  -  - 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน - สุทธิ 2,862,365  2,647,272  2,861,925  2,649,384 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินใน

โครงการของบริษทัส่วนใหญ่ได้น าไปค ้ าประกันส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 และ 16 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจ านวนเงินประมาณ 16.27 ลา้นบาท และ 14.68 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน โดยมีอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนส าหรับการค านวนดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 
6.01 และร้อยละ 6.74 ตามล าดบั  
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 7.2 ภาระจากการพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2558 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

(งวดปี) 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด 22  21 
จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้ -  3 
จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม่ 2  4 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูส้ิ่นงวด 24  22 
ยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่    
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้  าสัญญาแลว้ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 8,607.08  10,836.42 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ท่ีเปิดด าเนินการอยู ่ 70.08  72.88 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันา

โครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางส าหรับโครงการท่ีด าเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 231.61 ลา้นบาท 
และ 278.69 ลา้นบาท ตามล าดบั    

 
8. ท่ีดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัที่ 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 

ยอดยกมา 1,722,045  1,211,563  1,653,189  1,211,207 
บวก เพ่ิมในระหวา่งงวด 357  619,040  357  550,540 

 รวม 1,722,402  1,830,603  1,653,546  1,761,747 
หกั - โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาท่ีดิน (537,007)  (100,533)  (537,007)  (100,533) 
 - ลดลงจากการโอนกลบัภาระหน้ีสิน        
 จากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย ์        
 (ดูหมายเหตุขอ้ 18) -  (8,025)  -  (8,025) 

ท่ีดินรอการพฒันา 1,185,395  1,722,045  1,116,539  1,653,189 

 
  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดน้ าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไปค ้า

ประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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9. เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีเงินฝากประจ า จ  านวนเงิน 8.98 ลา้นบาท 
และ 8.88 ล้านบาท ตามล าดบั ได้น าไปวางเป็นหลกัทรัพย์ค  ้ าประกนัค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะส่วนกลาง ค ้าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และค ้าประกนัการใชน้ ้ามนั  
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัย่อยมีเงินฝากประจ า จ  านวนเงิน 0.23 
ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามท่ีธนาคารก าหนด 
 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 ทุนช าระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ านวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

วิธีราคาทุน                

บริษทัร่วม                

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จ ากดั 2,000  2,000  40  40  240  240  -  - 

หัก : ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (240)  (240)     

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -     

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                

 แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่                

 แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         11,864  11,864  -  - 

หัก : ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         11,864  11,864     

 
 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั เอ็นชัวร์โฮม จ ากดั เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 
เรียลเอสเตท จ ากดั เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ากดั ซ่ึงบริษทัร่วมทั้งสองไดเ้ลิกกิจการ 
และไดท้  าการจดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 ในระหวา่งปี 2555 
บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จ านวน 160,000 บาท ส่วนท่ีเหลือผูบ้ริหารของบริษทัคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน
เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวนเป็นเงิน 
240,000 บาท 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัร่วมทั้งสองบริษทัดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอาคารพกัอาศยัให้เช่า ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 227,773 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 2,917 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 230,690 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,357) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (2,357) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 227,773 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 228,333 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งจ  านวนไปค ้าประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วน

หน่ึงจ านวนเงินประมาณ 0 บาท และ 0.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน โดยมีอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนส าหรับการค านวนดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 0  และร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 333,619  323,202 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 866  866 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (33)  (33) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 334,452  324,035 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (186,477)  (179,916) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,883)  (3,557) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย 25  25 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (190,335)  (183,448) 
ค่าเผือ่การลดมูลค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  (1,600)  (1,600) 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (1,600)  (1,600) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 145,542  141,686 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 142,517  138,987 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจ านวน 100.52 

ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จ  านวนเงิน 56.54 ลา้นบาทและ 57.53 ลา้นบาท ตามล าดบั) น าไปจดจ านอง
ค ้าประกนัเงินกูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 7,673 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด - 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 7,673 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (3,631) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (239) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (3,870) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,042 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 3,803 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 

 ณ วนัที่ 31 

มีนาคม 2558 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 66,510  41,027  66,510  41,027 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 298,430  206,780  298,430  206,780 

  รวม  364,940  247,807  364,940  247,807 
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ีย  วนัครบก าหนด  ภาระค ้าประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เม่ือทวงถาม  -  จดจ านองท่ีดินบางส่วนพร้อม 
          ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั 
         -  ค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

-  แห่งท่ี 2 20.00  20.00  อตัราเงินฝากประจ า 6 เดือน  
บวกร้อยละ 1.15 

 เม่ือทวงถาม  - ค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
และบญัชีเงินฝากประจ าของ
กรรมการบางท่าน 

-  แห่งท่ี 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เม่ือทวงถาม  - ค ้าประกนัโดยท่ีดินของญาติ
กรรมการ 

-  แห่งท่ี 4 5.00  -  อตัรา MOR   1 ปี (ทบทวน 
วงเงินทุกปี) 

 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บนท่ีดินโครงการ 

 รวมวงเงิน 65.00  60.00       

          
เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  17 เมษายน 2558  - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - แห่งท่ี 2 10.43  13.78  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  16 พฤษภาคม 2558  -  จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
 ในภายหนา้บนท่ีดินของโครงการ 

 - แห่งท่ี 3 -  38.00  อตัรา MLR ต่อปี  -  -  จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 บนท่ีดินของบริษทั 

 - แห่งท่ี 4 120.00  120.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  3 เมษายน 2558  - ค ้าประกนัโดยท่ีดินของญาติ
กรรมการ 

 - แห่งท่ี 5 133.00  -  อตัรา MOR  15 กนัยายน 2558 และ 
11 ธนัวาคม 2558 

 - จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป
ในภายหนา้บนท่ีดินของโครงการ 

 298.43  206.78        

 รวมวงเงิน 363.43  266.78       

 
15. ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงัน้ี  
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ 
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  604  44  648  593  54  647 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระหลงั             
 จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี  290  6  296  445  14  459 
  รวม  894  50  944  1,038  68  1,106 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะจ านวนสองและ
สองสัญญา ตามล าดบั กบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,214,750 บาท และ 2,214,750 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามล าดบั ระยะเวลาผอ่นช าระ 36 งวด จ่ายช าระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีการค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
16. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 
ณ วนัท่ี 31  
มีนาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        
แห่งท่ี 1 1,116,819  1,190,252  1,116,819  1,190,252 
แห่งท่ี 2 491,628  615,112  491,628  615,112 
 รวม 1,608,447  1,805,364  1,608,447  1,805,364 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (600,536)  (598,924)  (600,536)  (598,924) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 1,007,911  1,206,440  1,007,911  1,206,440 

 

  การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
รายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,805,364 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (329,198) 
บวก : กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 132,281 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 1,608,447 
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     
 ณ วนัท่ี 31  

มีนาคม 2558 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ีย  ภาระค ้าประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 139.47  139.47  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ านองท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิง 
  - วงเงินท่ี 2 -  17.25  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนท่ีดินของโครงการ 
  - วงเงินท่ี 3 56.38  68.11  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 4 153.45  254.19  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 5 259.41  219.05  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 63.98  41.25  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 46.10  46.10  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 84.02  90.83  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 9 264.00  264.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 10 50.00  50.00  อตัรา MLR ต่อปี   
 แห่งท่ี 2        
 - วงเงินท่ี 1 74.75  183.82  อตัรา MLR ต่อปี  จดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งท่ี 
 - วงเงินท่ี 2 43.34  46.34  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภาย 
 - วงเงินท่ี 3 79.93  79.93  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หนา้บนท่ีดินของโครงการและท่ีดิน 
 - วงเงินท่ี 4 107.74  111.61  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  ของกรรมการ 
  - วงเงินท่ี 5 -  6.72  อตัรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 65.00  65.00  อตัรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 120.88  121.68  อตัรา MLR ต่อปี   
 1,608.45  1,805.35     

 
  กรณีสัญญาเงินกู้ ท่ีบริษัทมี เ ง่ือนไขจ่ายช าระคืนเม่ือได้รับช าระเงินจากลูกค้า  ณ ว ันโอน
อสังหาริมทรัพยท่ี์ขายให้กบัลูกคา้ เงินกูย้ืมส่วนน้ีบริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ภายในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน และกรณีสัญญาเงินกูย้ืมบางส่วน
ท่ีมีการระบุในสัญญาถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระในแต่ละงวดและมีก าหนดปีท่ีส้ินสุดในสัญญา บริษทัไดจ้ดั
ประเภทหน้ีสินไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
  นอกจากน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสัญญาเงินกูก้  าหนดในเร่ืองท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไม่จ  าหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า จ  าน า จ  านอง ก่อให้เกิดภาระติดพนัท่ีมีผลท าให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภาระหน้ีสินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนเงินตั้งแต่สิบลา้นบาทข้ึนไป เวน้แต่จะไดรั้บความ
ยินยอมจากผูใ้ห้กู้ก่อน การรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กู้เห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของผูกู้ ้ การห้ามลดทุนจดทะเบียน และการยก
ผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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17. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2558 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 30,602  29,698 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 847  788 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 257  248 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 31,706  30,734 

  
 ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 847  757  788  711 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 257  221  248  215 

รวม 1,104  978  1,036  926 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริการ 49  38  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 274  246  274  246 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 297  264  289  258 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 227  209  225  207 
ตน้ทุนทางการเงิน 257  221  248  215 

รวม 1,104  978  1,036  926 
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18. ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์
 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการหน่ึง กับ
บริษทัแห่งหน่ึงตามสัญญาจะซ้ือจะขายลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2547 โดยตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าท่ีดินรวมถึงภาระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ  
 การเปล่ียนแปลงของบญัชีภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพยส์ าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 
(งวดสามเดือน) 

 
ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557 
(งวดปี) 

ยอดยกมา 67,174  80,719 
หกั ลดลง (โอนกลบั)ในระหวา่งงวด -  (13,545) 
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 67,174  67,174 

 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของตน้ทุนพฒันาท่ีดินจ านวน 12.10 ลา้นบาท และท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 55.07 ลา้นบาท 
 
19. ส ารองตามกฎหมาย 

   ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 5.90 ล้านบาท ของก าไรประจ าปี 2557 ทั้งน้ี
เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยผ่านการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 แลว้ 

 
20. เงินปันผล 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการ
บริษทัมีมติใหบ้ริษทัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้น เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.037 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 43.88 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 การอนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 แลว้ 

 
21. ก าไรต่อหุน้ 

  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2558  2557  2558  2557 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด  (พนับาท) 31,530  6,217  30,339  5,577 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.027  0.005  0.026  0.005 
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22.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
22.1 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 320  -  -  320 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,967  213  -  6,180 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 4,337  38  -  4,375 

รวม 10,672  251  -  10,923 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเพื่อคา้ (12)  (1)  -  (13) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (10,800)  472  -  (10,328) 

รวม (10,812)  471  -  (10,341) 
สุทธิ (140)      582 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 มี.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 320  -  -  320 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 5,939  208  -  6,147 
 ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 4,337  38  -  4,375 

รวม 10,644  246  -  10,890 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเพื่อคา้ (12)  (1)  -  (13) 
 ตน้ทุนพฒันาท่ีดินและสินคา้คงเหลือ (11,203)  328  -  (10,875) 

รวม (11,215)  327  -  (10,888) 
สุทธิ (571)      2 
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22.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 22.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 8,555  2,588  8,555  2,588 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (722)  (960)  (573)  (956) 

 รวม 7,833  1,628  7,982  1,632 

 
 22.2.2  การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับงวด 39,363  7,845  38,321  7,209 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 15 - 20%  15 - 20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 7,380  1,265  7,664  1,442 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกั        

ในการค านวณก าไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ        

ค านวณก าไรทางภาษี 453  363  318  190 

รวมรายการกระทบยอด 453  363  318  190 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 7,833  1,628  7,982  1,632 
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  22.2.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557  สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

 (พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 39,363    7,845   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 7,380  18.75  1,265  16.12 
รายการกระทบยอด 453  1.15  363  4.63 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 7,833  19.90  1,628  20.75 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

 (พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 38,321    7,209   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 7,664  20.00  1,442  20.00 
รายการกระทบยอด 318  0.83  190  2.64 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 7,982  20.83  1,632  22.64 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2553 ท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็น

จ านวนเงินประมาณ 3.34 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก
ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการอาคารพกัอาศยัให้
เช่า กิจการรับเหมาก่อสร้างและกิจการบริหารหมู่บา้น โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละก าไรของแต่ละ
ส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ี
ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรและสินทรัพยข์อง
ส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัต่อไปน้ี 
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (พนับาท) 
 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  อาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  
 รายไดจ้ากการขาย 484,212  1,329  -  -  -  485,541  -  -  485,541 

 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  -  -  10,618  -  10,618  (10,618)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  236  -  1,757  1,993  (645)  -  1,348 
 รายไดอ่ื้น 1,241  750  -  61  12  2,064  (171)  -  1,893 
 รวมรายได ้ 485,453  2,079  236  10,679  1,769  500,216      488,782 
ค่าใชจ่้าย                  
 ตน้ทุนขาย 320,048  906  -  -  -  320,954  -  (2,110)  318,844 
 ตน้ทุนก่อสร้าง -  -  -  11,060  -  11,060  -  (11,060)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  5,404  -  1,015  6,419  -  -  6,419 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 48,876  7,074  -  -  -  55,950  -  -  55,950 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,952  3,120  -  319  790  39,181  -  (664)  38,517 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,508  -  -  -  46  7,554  -  -  7,554 
 ตน้ทุนทางการเงิน 20,004  16  1,539  720  8  22,287  -  (152)  22,135 
 รวมค่าใชจ่้าย 431,388  11,116  6,943  12,099  1,859  463,405      449,419 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 54,065  (9,037)  (6,707)  (1,420)  (90)  36,811      39,363 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 7,982  -  -  (149)  -  7,833  -    7,833 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 46,083  (9,037)  (6,707)  (1,271)  (90)  28,978      31,530 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558                  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 133,586  4,844  557  3,426  104  142,517      142,517 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  228,333  -  -  228,333      228,333  
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 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 (พนับาท) 
 กิจการพฒันา  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 
 อสงัหาริมทรัพย ์  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 322,922  -  -  322,922  -  -  322,922 

 รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  5,066  -  5,066  (5,066)  -  - 
 รายไดจ้ากการให้บริการ -  -  1,892  1,892  (765)  -  1,127 
 รายไดอ่ื้น 1,605  35  27  1,667  (167)  -  1,500 
 รวมรายได ้ 324,527  5,101  1,919  331,547      325,549 
ค่าใชจ่้าย              
 ตน้ทุนขาย 215,807  -  -  215,807  -  (1,363)  214,444 
 ตน้ทุนก่อสร้าง -  5,134  -  5,134  -  (5,134)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  1,087  1,087  -  -  1,087 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 40,177  -  -  40,177  -  -  40,177 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 40,752  672  697  42,121  -  (784)  41,337 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,683  -  43  7,726  -  -  7,726 
 ตน้ทุนทางการเงิน 12,899  176  6  13,081  -  (148)  12,933 
 รวมค่าใชจ่้าย 317,318  5,982  1,833  325,133      317,704 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 7,209  (881)  86  6,414      7,845 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 1,632  (4)  -  1,628  -  -  1,628 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 5,577  (877)  86  4,786      6,217 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557              
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  151,348  4,207  145  155,700        155,700 
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24. ภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 24.1 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร ส านกังานขาย ท่ีดิน และบริการจดัท าและติดตั้งป้ายโฆษณา
  เพื่อด าเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  ดงัน้ี 
  จ่ายช าระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี                              2.45 
  มากกวา่ 1 ปีถึง 3 ปี                           2.46 
 

24.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ
ค ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ 12.46  12.06 
- ค  ้าประกนัค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและ 172.01  172.01 
 บริการสาธารณะส่วนกลาง    

 
 24.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดค้  ้าประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจ านวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และค ้าประกนัการใชน้ ้ามนั เป็นจ านวนเงิน 0.23 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
 

25. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 


