
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

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

รายงานการสอบทานและขอมูลทางการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,299                  21,952                  23,164                  19,753                  

เงินลงทุนชั่วคราว 703                       702                       703                       702                       

ลูกหนี้การคา 43                        64                        -                       -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 -                       -                       -                       55,000                  

สินคาคงเหลือ 5 381,364                486,362                381,364                486,362                

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 6 1,894,681             2,089,624             1,894,681             2,089,624             

ที่ดินรอการพัฒนา 7 1,910,585             1,793,635             1,837,177             1,720,227             

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4 9,132                    9,069                    16,486                  15,227                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,220,807             4,401,408             4,153,575             4,386,895             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 8 9,185                    9,157                    9,185                    9,157                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                       -                       11,864                  11,864                  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10 199,073                204,100                199,073                204,100                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 11 111,548                117,765                111,538                117,733                

สินทรัพยไมมีตัวตน 12 5,242                    5,752                    5,242                    5,752                    

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 10,822                  17,989                  10,671                  17,754                  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 21 4,525                    4,936                    2,803                    3,214                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,050                    4,114                    4,050                    4,114                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 344,445                363,813                354,426                373,688                

รวมสินทรัพย 4,565,252             4,765,221             4,508,001             4,760,583             

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย
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พันบาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 13 463,366                404,185                463,366                404,185                

ตั๋วเงินจายการคา 37,886                  48,970                  37,866                  48,970                  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 84,212                  85,714                  84,212                  85,714                  

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 34,458                  42,641                  36,396                  44,285                  

คาใชจายคางจาย 4 46,028                  38,228                  44,838                  37,112                  

ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 418                       821                       418                       821                       

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 271,500                146,111                271,500                146,111                

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 16 128,140                162,125                128,140                162,125                

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 221,900                276,000                221,900                276,000                

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 4 70,000                  16,900                  15,900                  16,900                  

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 4,409                    5,856                    4,409                    5,856                    

เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 84,682                  81,796                  84,423                  81,537                  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,208                    521                       2,099                    443                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,449,207             1,309,868             1,395,467             1,310,059             

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 14 -                       14                        -                       14                        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               15 510,718                879,590                510,718                879,590                

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 40,129                  38,009                  38,940                  36,904                  

ประมาณการหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค 18 17,354                  16,255                  17,354                  16,255                  

ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย 19 32,147                  32,147                  28,604                  28,604                  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 600,348                966,015                595,616                961,367                

รวมหนี้สิน 2,049,555             2,275,883             1,991,083             2,271,426             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560 มิถุนายน 2561 ธันวาคม 2560

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,245,284,305 หุน

   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,245,284             1,245,284             1,245,284             1,245,284             

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 1,245,283,691 หุน

   มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,245,284             1,245,284             1,245,284             1,245,284             

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 69,150                  69,150                  69,150                  69,150                  

ยังไมไดจัดสรร 623,733                597,374                624,954                597,193                

องคประกอบอ่ืนของผูถือหุน -                       -                       -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,515,697             2,489,338             2,516,918             2,489,157             

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย -                       -                       -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 2,515,697             2,489,338             2,516,918             2,489,157             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,565,252             4,765,221             4,508,001             4,760,583             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

พันบาท
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย 397,626             349,940             397,626             349,940             

รายไดจากการใหเชาและบริการ 5,569                 5,447                 4,219                 4,469                 

รายไดอื่น 4 2,562                 3,001                 3,271                 3,680                 

รวมรายได 405,757             358,388             405,116             358,089             

คาใชจาย  

ตนทุนขาย 4 255,437             239,104             255,437             239,104             

ตนทุนใหเชาและบริการ 5,162                 5,631                 4,270                 4,126                 

คาใชจายในการขาย 50,144               44,180               50,144               44,180               

คาใชจายในการบริหาร 4 38,721               42,205               38,736               42,456               

คาตอบแทนผูบริหาร 4 8,496                 7,916                 8,496                 7,916                 

ตนทุนทางการเงิน 4 21,952               15,224               21,860               15,215               

รวมคาใชจาย 379,912             354,260             378,943             352,997             

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 25,845 4,128 26,173 5,092 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 21.2 6,214 2,860 6,214 2,860 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 19,631 1,268 19,959 2,232 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได 16 -                    -                    -     -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไป

ไวในกําไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 19,631 1,268 19,959 2,232 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 19,631 1,268 19,959 2,232 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

19,631 1,268 19,959 2,232 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 19,631 1,268 19,959 2,232 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

19,631 1,268 19,959 2,232 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ 20

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) 0.016 0.001 0.016 0.001 

พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

"สอบทานแล้ว"

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย 793,570             704,448             793,570             704,448             

รายไดจากการใหเชาและบริการ 10,960               10,144               8,371                 8,275                 

รายไดอื่น 4 4,004                 4,855                 5,501                 6,357                 

รวมรายได 808,534             719,447             807,442             719,080             

คาใชจาย

ตนทุนขาย 4 516,751             473,936             516,751             473,936             

ตนทุนใหเชาและบริการ 10,528               10,886               8,563                 8,504                 

คาใชจายในการขาย 108,949             88,198               108,949             88,198               

คาใชจายในการบริหาร 4 78,216               87,551               77,786               87,344               

คาตอบแทนผูบริหาร 4 17,061               15,899               17,061               15,899               

ตนทุนทางการเงิน 4 41,904               31,821               41,805               31,803               

รวมคาใชจาย 773,409             708,291             770,915             705,684             

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 35,125 11,156 36,527 13,396 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 21.2 8,766 4,573 8,766 4,573 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 26,359 6,583 27,761 8,823 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน

กําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได 16 -                    -                    -                    -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไป

ไวในกําไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 26,359 6,583 27,761 8,823 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 26,359 6,583 27,761 8,823 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

26,359 6,583 27,761 8,823 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 26,359 6,583 27,761 8,823 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

26,359 6,583 27,761 8,823 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ 20

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) 0.021 0.005 0.022 0.007 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"สอบทานแลว"
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

พันบาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

สวนไดเสียที่ รวม
ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา องคประกอบอ่ืน รวม ไมมีอํานาจ
ที่ออกและ หุนสามัญ จัดสรรแลว-สํารอง ที่ยังไมได ของผูถือหุน ควบคุม
ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,245,284               577,530                69,150                  597,374                -                      2,489,338             -                      2,489,338               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรสําหรับงวด -                         -                        -                        26,359                  -                      26,359                  -                      26,359                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                        26,359                  -                      26,359                  -                      26,359                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,245,284               577,530                69,150                  623,733                -                      2,515,697             -                      2,515,697               

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,245,284               577,530                68,050                  574,461                -                      2,465,325             -                      2,465,325               
จายเงินปนผล -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
ออกหุนปนผล -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรสําหรับงวด -                         -                        -                        6,583                    -                      6,583                    -                      6,583                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                        6,583                    -                      6,583                    -                      6,583                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 1,245,284               577,530                68,050                  581,044                -                      2,471,908             -                      2,471,908               

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
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หมายเหตุ

กําไรสะสม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

พันบาท
งบการเงินรวม 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา องคประกอบอ่ืน รวม

ที่ออกและ หุนสามัญ จัดสรรแลว-สํารอง ที่ยังไมได ของผูถือหุน

ชําระแลว ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        597,193                      -                        2,489,157                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              27,761                        -                        27,761                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              27,761                        -                        27,761                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        624,954                      -                        2,516,918                   

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,245,284                   577,530                      68,050                        570,037                      -                        2,460,901                   

จายเงินปนผล -                              -                              -                              -                              -                        -                              

ออกหุนปนผล -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              8,823                          -                        8,823                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              8,823                          -                        8,823                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 1,245,284                   577,530                      68,050                        578,860                      -                        2,469,724                   
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 26,359 6,583 27,761 8,823

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) สําหรับป

เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11,992 13,494 11,971 12,979

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยเพ่ือคา (2) (2) (2) (2)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร (30) 5,875 (30) 5,875

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร (โอนกลับ) (800) -                        (800) -                        

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพยถาวร 2,485 -                        2,485 -                        

ประมาณการหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค 1,099 880 1,099 880

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,682 2,002 1,612 1,920

รายไดดอกเบี้ยรับ (1,517) (1,650) (1,515) (1,648)

ดอกเบี้ยจาย 41,904 31,821 41,805 31,803

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 8,766 4,573 8,766 4,573

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 91,938 63,576 93,152 65,203

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคา 21 (152) -                        -                        

สินคาคงเหลือ 104,998 107,912 104,998 107,912

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 174,301 148,072 174,301 148,072

ที่ดินรอการพัฒนา (75,551) (87,438) (75,551) (87,438)

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,191 2,742 (5) 1,140

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 63 (40) 63 (40)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ตั๋วเงินจายการคา (11,084) (8,387) (11,104) (8,387)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (1,502) (22,403) (1,502) (22,403)

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน (8,183) 4,777 (7,889) 3,073

คาใชจายคางจาย 1,152 4,222 1,163 4,213

เงินรับลวงหนาจากลูกคา (1,447) (12,512) (1,447) (12,512)

เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 2,886 (305) 2,886 (179)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,687 (24) 1,657 (9)

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 280,470 200,040 280,722 198,645

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 264 18 261 15

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 6,890 -                        6,765 -                        

เงินสดจายคาใชจายภาษีเงินได (8,077) (7,499) (8,037) (7,435)

เงินสดจายหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค -                        (342) -                        (342)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 279,547 192,217 279,711 190,883

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                        -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                        -                        55,000                  2,000                    

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (28) (37) (28) (37)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสินถาวร 80                         -                        80                         -                        

เงินสดจายซื้อทรัพยสินถาวร (1,953) (1,741) (1,953) (1,741)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (21) (1,695) (21) (1,695)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,922) (3,473) 53,078 (1,473)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 59,181 (753,488) 59,181 (753,488)

เงินสดจายชําระภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (418) (417) (418) (417)

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน (33,985) -                        (33,985) -                        

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                        306,000 -                        306,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (54,100) -                        (54,100) -                        

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 55,600 74,000 1,500 74,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ (2,500) (155,000) (2,500) (155,000)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 247,212 1,431,507 247,212 1,431,507

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (490,695) (1,019,439) (490,695) (1,019,439)

จายดอกเบี้ยจาย (55,573) (50,672) (55,573) (50,672)

จายเงินปนผล -                        -                        -                        -                        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (275,278) (167,509) (329,378) (167,509)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 2,347 21,235 3,411 21,901

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 21,952 13,240 19,753 10,782

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 24,299 34,475 23,164 32,683

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

   เงินสดในมือ 837 447 837 447

   เงินฝากธนาคาร 23,462 34,028 22,327 32,236

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 24,299 34,475 23,164 32,683

2) ในไตรมาส 2 ป 2561 บริษัทไดโอนตนทุนการพัฒนาที่ดินจํานวน 41.40  ลานบาท เขาเปนสวนหนึ่งของที่ดินรอการพัฒนา และป 2560 บริษัทไดโอน

ที่ดินรอการพัฒนาจํานวน 52.78 ลานบาท เขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนาที่ดิน
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบยอของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และสอบทานงบแสดง         
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการให
ขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถได
ความเชื่อมั่นวาจะพบเรื่องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนั้นขาพเจาจึงไมแสดงความเห็น
ตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน 
 
ขอสรุป 
 
 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเสถียรศักดิ)์ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
1. ขอมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2537 โดยไดแปรสภาพจากบริษัท

จํากัด มาเปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2546 และไดแกไขชื่อบริษัทเปน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี ้
   เลขที่ 1/765 หมูที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาไดแก จัดสรรที่ดินและ

ปลูกบานสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม การบริการหองพัก งานกอสราง การบริการและเชาภายใน
สโมสรหมูบาน เปนตน 

 (ค) ชื่อบริษัทใหญ 
   ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด สัดสวนการถือหุน 

รอยละ 51.00 
 
2. เกณฑในการจัดทํางบทางการเงินระหวางกาลรวมและการดําเนินงาน 

 2.1 งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี ้
 อัตรารอยละของการถือหุนทั้งทางตรง 

และทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31   

 มถิุนายน 2561 ธันวาคม 2560   

บริษัทยอย      

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 100.00  100.00  รับเหมากอสรางและบริหารโครงการ 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด 100.00  100.00  บริหารงานหมูบาน 

 2.2 งบการเงินระหวางกาลรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 
 2.3  บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 2.4  รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
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 2.5  งบการเงินรวมจัดทําขึ้น โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 

 2.6 ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ

การเงนิรวมนี้แลว 

 2.7 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย สวน

ที่ไมไดเปนของบริษัท และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวม และ

สวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลักเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบทางการเงินระหวางกาล 

 3.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  

การรายงานทางการเงินระหวางกาล และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไทย ซึ่งไดกําหนดเพื่อเปนการใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่

นําเสนอครั้งลาสุด โดยเนนการใหขอมูลเพิ่มเติมที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ

สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว งบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยาง

อื่นในนโยบายการบัญชี 

             งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2560 ที่ออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี

เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  
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 3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  ในระหวางป 2561 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 หลักการสําคัญของมาตรฐานฉบับนี้ใหขอกําหนดสําหรับการ

รับรูรายได โดยใหใชแทนมาตรฐาน ตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่องสัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่องรายได 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่องรายได - รายการแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง

อสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เรื่องการโอนสินทรัพยจากลูกคา 

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กําหนดใหกิจการใชกับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุก

สัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น และไดกําหนดหลักการ 5 

ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวน

เงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ได

สงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่

เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

  ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบ

การเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ   

 

 3.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   บริษัทและบริษัทยอยไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

เชนเดียวกับที่ใชสําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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4. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุนและคาใชจาย

สวนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกัน 
โดยการมีผูถือหุนบางสวนและ/หรือกรรมการรวมกัน ผลของรายการดังกลาวซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจได
รวมไวในงบการเงินระหวางกาลตามมูลฐานที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน   

 รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สรุปไดดังนี้ 

 

ชื่อกิจการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  ไทย  เปนบริษัทใหญ 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด  ไทย  เปนบริษัทยอย 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด  ไทย  เปนบริษัทยอย 

บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท สถาพรโฮมมารท (1999) จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากดั  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท นําชัย กอลฟ แมเนจเมนท จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท นําชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท ธัญญะคารท แมเนจเมนท จํากัด  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

หางหุนสวนจํากัด สถาพรวัฒนาขนสง  ไทย  เปนผูถือหุน และมีกรรมการรวมกันกับบริษัท 

บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด  ไทย  เปนญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เปนกรรมการ 

นางพัชรินทร  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เปนญาติกรรมการ 

คุณอรอุษา  ตันฑเทอดธรรม    ไทย  เปนญาติกรรมการ 
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  รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี ้
   พันบาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดสามเดือน 

   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 นโยบายกําหนดราคา  2561  2560  2561  2560 

รายการในระหวางงวด          

บริษัทยอย          

รายไดอื่นๆ - คาเชาสํานักงาน          

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 5,000 บาทตอเดือน  - -  15  15 

รายไดอื่นๆ - คาสาธารณูปโภค          

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 1,401.87 บาทตอเดือน  - -  4  4 

รายไดอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ          

 บรษิัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  -  -  652  745 

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  - -  40  43 

คาบริหารโครงการ           

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด  ขั้นต่ํา  20,000 บาท / โครงการ  - -  720  670 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ          

รายไดอื่น - คาเชาสํานักงาน          

 บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด อัตรา 10,000 บาทตอเดือนและ  180  180  180  180 

  อัตรา 40,000 บาทตอเดือน         

คาบริการกอสรางบาน          

 บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด ราคาที่ตกลงรวมกัน  9,443  19,491  9,443  19,491 

คาซื้อวัสดุกอสราง          

 บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด ราคาตลาด  3,196  10,721  3,196  10,721 

 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด ราคาตลาด  -  3  -  3 

คาเชาที่ดิน          

 บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 

คาสมาชิกกอลฟ          

 บริษัท นําชัยกอลฟ แมเนจเมนท จํากัด  ราคาตลาด  203  66  203  66 

ดอกเบี้ยจาย          

 คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  331  28  247  28 

 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  3,863  4,181  3,863  4,181 
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     พันบาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับงวดหกเดือน  สําหรับงวดหกเดือน 
   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 นโยบายกําหนดราคา  2561  2560  2561  2560 

รายการในระหวางงวด          
บริษัทยอย          
รายไดอื่นๆ - คาเชาสํานักงาน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 5,000 บาทตอเดือน  - -  30  30 
รายไดอื่นๆ - คาสาธารณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตรา 1,401.87 บาทตอเดือน  - -  8  8 
รายไดอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 - 5.75 ตอป  -  -  1,383  1,508 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 - 5.75 ตอป  - -  83  86 

คาบริหารโครงการ           
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด ขั้นต่ํา  20,000 บาท / โครงการ  - -  1,120  1,330 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ          
รายไดอื่น - คาเชาสํานักงาน          
 บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด อัตรา 10,000 บาทตอเดือนและ  360  360  360  360 
  อัตรา 20,000 บาทตอเดือน         
คาบริการกอสรางบาน          
 บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด ราคาที่ตกลงรวมกัน  26,062  26,742  26,062  26,742 
คาซื้อวัสดุกอสราง          
 บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด ราคาตลาด  7,489  20,994  7,489  20,994 
 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด ราคาตลาด  1  5  1  5 
คาเชาที่ดิน          
 บริษทั ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด  เดือนละ 55,000 บาท  330  330  330  330 
คาสมาชิกกอลฟ          
 บริษัท นําชัยกอลฟ แมเนจเมนท จํากัด  ราคาตลาด  321  432  321  432 
ดอกเบี้ยจาย          
 คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  586  983  501  983 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.75 ตอป  7,776  5,326  7,776  5,326 
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  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ที่มีสาระสําคัญ ดังนี ้
  พันบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที่ 30  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  

  มิถุนายน 2561  ธันวาคม 2560  มิถุนายน 2561  ธันวาคม 2560 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน         

 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท  จํากัด         

 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  -  -  52,000  54,000 

 ยอดเพิ่มระหวางงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวางงวด  -  -  (52,000)  (2,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  52,000 

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด         

 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  -  -  3,000  3,000 

 ยอดเพิ่มระหวางงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวางงวด  -  -  (3,000)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  3,000 

  - - -  55,000 

คาเชาคางรับ       

- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเมนท จํากัด  - - 39  78 

ดอกเบี้ยคางรับ         

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเมนท จํากัด  -  -  82  173 

 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท  จํากัด  -  -  7,393  6,010 

  - - 7,475  6,183 

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน         

 - บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเมน จํากัด  -  -  321  27 

 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท  จํากัด  -  -  1,617  1,617 

 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด          

  เดคคอรเรชั่น จํากัด  2  5  2  5 

 - บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด  1,953  5,444  1,953  5,444 

 - บริษัท พรีแคส สเตชั่น จํากัด  31,961  36,532  31,961  36,532 

 - บริษัท นําชัยกอลฟ แมเนจเมนท จํากัด   212  -  212  - 

 - บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด  330  660  330  660 

   34,458   42,641  36,396  44,285 
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  พันบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  

  มิถุนายน 2561  ธันวาคม 2560  มิถุนายน 2561  ธันวาคม 2560 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน         

 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด         

 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  276,000  -  276,000  - 

 ยอดเพิ่มระหวางงวด  -  306,000  -  306,000 

 ยอดลดลงระหวางงวด  (54,100)  (30,000)  (54,100)  (30,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  221,900  276,000  221,900  276,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ         

 - คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  16,900  81,000  16,900  81,000 

 ยอดเพิ่มระหวางงวด  55,600  181,900  1,500  181,900 

 ยอดลดลงระหวางงวด  (2,500)  (246,000)  (2,500)  (246,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  70,000  16,900  15,900  16,900 

ดอกเบี้ยคางจาย         

 - คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม  3,217  2,631  2,071  1,569 

 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  21,192  13,416  21,192  13,416 

   24,409  16,047  23,263  14,985 

 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทไดใหสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกัน

การใชไฟฟาใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท  

 

 คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทนที่

เปนตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้

ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก 

กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการและผูจัดการอาวุโส 
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 คาตอบแทนผูบริหารสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561 และ 2560 
 พันบาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
  2561  2560 
ผูบริหาร     
คาตอบแทนผูบริหาร     
 ผลประโยชนระยะสั้น  8,253  7,618 
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน  243  298 
 รวม  8,496  7,916 

 
 พันบาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560 
ผูบริหาร    
คาตอบแทนผูบริหาร    
 ผลประโยชนระยะสั้น 16,574  15,303 
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 487  596 
 รวม 17,061  15,899 

 
5. สินคาคงเหลือ  
  สินคาคงเหลือ ประกอบดวย 

 พันบาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ราคาทุนบานและคอนโดมิเนียม     
 สรางเสร็จ 385,085  490,083 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง      (3,721)  (3,721) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 381,364  486,362 
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  คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด ดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

(งวดป) 
ยอดตนงวด 3,721  3,721 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดสิ้นงวด 3,721  3,721 

 
  บริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เซ็นตสัญญาแลว ดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 หนวย  ลานบาท  หนวย  ลานบาท 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จ 205  385.08  283  490.08 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จที่เซ็นตสัญญา        
 จะซื้อจะขายแลว (36)  (57.10)  (50)  (75.92) 
บานและคอนโดมิเนียมสรางเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปที่ยังไมไดทําสัญญาจะซื้อจะขาย 169  327.98  233  414.16 

 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินคาคงเหลือของบริษัทบางสวนจํานวน 360.98  

ลานบาท และ 471.56 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปค้ําประกันสวนหนึ่งของวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคาร
พาณิชยในประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
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6. ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 

  6.1 ตนทุนการพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นแลว ประกอบดวย 

 พันบาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

ที่ดินและคาพัฒนาที่ดิน 3,127,305  3,128,940 

คาพัฒนาสาธารณูปโภค 1,132,069  1,148,447 

บานระหวางปลูกสราง 5,534,899  5,343,856 

ดอกเบี้ยคิดเขาตนทุน 477,528  457,148 

 รวม 10,271,801  10,078,391 

หัก โอนไปสินคาสําเร็จรูป     (381,364) (486,362)

 โอนไปตนทุนขายสะสม (7,995,756) (7,502,405)

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน - สุทธิ 1,894,681  2,089,624 

 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินใน

โครงการของบริษัทสวนใหญไดนําไปค้ําประกันสวนหนึ่งของวงเงินกูยืมกับธนาคารพาณิชยใน

ประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 และขอ 15 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทไดบันทึกดอกเบี้ยที่

เกี่ยวของสวนหนึ่งจํานวนเงินประมาณ 9.86 ลานบาท และ 20.88 ลานบาท ตามลําดับ ไวเปนสวนหนึ่ง

ของตนทุนการพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนสําหรับการคํานวณดอกเบี้ยเทากับรอยละ 6.87 

และรอยละ 7.13 ตามลําดับ และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทได

บันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวของสวนหนึ่งจํานวนเงินประมาณ 20.76 ลานบาท และ 38.90 ลานบาท ตามลําดับ 

ไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนการพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนสําหรับการคํานวณดอกเบี้ย

เทากับรอยละ 7.07 และรอยละ 10.18 ตามลําดับ   
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 6.2 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

(งวดป) 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 22  22 
จํานวนโครงการที่ปดแลว -  - 
จํานวนโครงการที่เปดใหม (1)  (1) 
จํานวนโครงการที่โอนไปที่ดินรอการพัฒนา (1)  (1) 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 20  20 

ยอดขายรวมของโครงการที่เปดดําเนินการอยู (ลานบาท) 13,686.59  13,617.71 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวทั้งสิ้น (ลานบาท) 10,168.17  9,375.98 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที่เปดดําเนินการอยู 74.29  68.85 

 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขอผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา

โครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางสําหรับโครงการที่ดําเนินอยูเปนมูลคา 49.33 ลานบาท 
และ 54.22 ลานบาท ตามลําดับ    

 
7. ที่ดินรอการพัฒนา 

 พันบาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ยอดยกมา 1,793,635  1,464,839  1,720,227  1,391,431 
บวก เพิ่มในระหวางงวด 95,873  -  95,873  - 
 รับโอนมาจากตนทุนพัฒนาที่ดิน 41,399  328,796  41,399  328,796 

 รวม 1,930,907  1,793,635  1,857,499  1,720,227 
หัก ลดลงในระหวางงวด (17,100)  -  (17,100)  - 
 โอนออกเปนตนทุนพัฒนาที่ดิน (3,222)  -  (3,222)  - 

ที่ดินรอการพัฒนา 1,910,585  1,793,635  1,837,177  1,720,227 

 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดนําที่ดินรอการพัฒนาสวนใหญไปค้ํา

ประกันวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 
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8. เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 9.18 ลานบาท 
และ 9.15 ลานบาท ตามลําดับ ไดนําไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะสวนกลาง ค้ําประกันการขอกูเงินของลูกคา และค้ําประกันการใชน้ํามัน ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 24 

  เงินฝากธนาคารดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 ทุนชําระแลว (พันบาท)  ถือหุนรอยละ  จํานวนเงิน (พันบาท)  เงินปนผลรับ (พันบาท) 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561  2560 

วิธีราคาทุน                
บริษัทยอย                 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี ้                
 แมเนจเมนท จํากัด 10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง                
 แมเนจเมนท จํากัด 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         11,864  11,864  -  - 

 
10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

 รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอาคารพักอาศัยใหเชา สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561 สรุปไดดังนี ้
 พันบาท 
 
 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 234,557 
ซื้อสินทรัพยเพิ่มระหวางงวด - 
ขายและตัดจําหนายระหวางงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 234,557 
คาเสื่อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (30,457) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (5,027) 
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่ขายและตัดจําหนาย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (35,484) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 204,100 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 199,073 
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  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งจํานวนไปค้ําประกันวงเงิน
กูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 

 
11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
2561 สรุปไดดังนี ้
 พันบาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 311,555  302,734 
ซื้อสินทรัพยเพิ่มระหวางงวด 1,953  1,953 
โอนสินทรัพยเขาระหวางงวด -  - 
ขายและตัดจําหนายระหวางงวด (360)  (360) 
โอนสินทรัพยออกระหวางงวด (4,936)  (4,936) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 308,212  299,391 
คาเสื่อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (190,820)  (182,312) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (6,435)  (6,413) 
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่ขายและตัดจําหนาย 310  310 
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่โอนออก 2,451  2,451 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (194,494)  (185,964) 
คาเผื่อการลดมูลคา    
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2,970)  (2,689) 
คาเผื่อการลดมูลคาสําหรับงวด 800  800 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (2,170)  (1,889) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 117,765  117,733 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 111,548  111,538 

 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดินและอาคารสโมสรบางสวนรวมจํานวน 

100.52 ลานบาท (มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 43.55 ลานบาทและ 45.53 ลานบาท ตามลําดับ) นําไปจด
จํานองค้ําประกันเงินกูยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยหนึ่งแหงวงเงิน 25 ลานบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน  
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561 
สรุปไดดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 11,951 
ซื้อสินทรัพยเพิ่มระหวางงวด 21 
ขายและตัดจําหนายระหวางงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 11,972 
คาตัดจําหนายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (6,199) 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด - 
คาตัดจําหนายสะสมสวนที่ขายและตัดจําหนาย (531) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (6,730) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 5,752 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 5,242 

 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   บัญชนีี้ประกอบดวย 

 พันบาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 34,197  63,755 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 429,169  340,430 
  รวม  463,366  404,185  
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   วงเงนิ (ลานบาท)       

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ย  วันครบกําหนด  ภาระค้ําประกัน 

วงเงินเบิกเกินบัญชี          
บริษัทใหญ          
 - แหงท่ี 1 25.00  25.00  อัตรา MOR ตอป   เมื่อทวงถาม  -  จดจํานองที่ดินและอาคารสโมสร 
          บางสวนของบริษัท 

-  แหงท่ี 2 20.00  20.00  อัตรา MOR ลบรอยละ 1.00 ตอป  เมื่อทวงถาม  - จดจํานองที่ดินโครงการ 
-  แหงท่ี 3 15.00  15.00  อัตรา MOR ลบรอยละ 0.50 ตอป  เมื่อทวงถาม  - ค้ําประกันโดยที่ดินของญาติ

กรรมการ 
-  แหงท่ี 4 5.00  5.00  อัตรา MOR   1 ป (ทบทวน 

วงเงินทุกป) 
 - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

บนที่ดินโครงการ 
 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกูยืมระยะสั้น          
บริษัทใหญ          
 - แหงท่ี 1 35.00  35.00  อัตรา MLR ตอป  27 กันยายน 2561  - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
          ของกรรมการบางทาน 
 - แหงท่ี 2 10.43  10.43  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป  2 สิงหาคม 2561  -  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

 ทั้งท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไป 
 ในภายหนาบนที่ดินของโครงการ 

 - แหงท่ี 3 25.00  25.00  อัตรา MLR ลบรอยละ 1.62 ตอป  28 สิงหาคม 2561  -  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
 บนที่ดินของบริษัท 

 - แหงท่ี 4 120.00  120.00  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป  16 พฤศจิกายน 2561  - ค้ําประกันโดยที่ดินของญาติ
กรรมการ 

 - แหงท่ี 5 100.00  100.00  อัตรา MLR ตอป  17 กรกฎาคม 2561 และ   
24 สิงหาคม 2561 

 - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไป
ในภายหนาบนที่ดินของโครงการ 

 - แหงท่ี 6 50.00  50.00  อัตรา MLR ตอป  26 ตุลาคม 2561  
 

 - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไป
ในภายหนาบนที่ดินของโครงการ 

 - แหงท่ี 7 156.00  236.00  อัตรารอยละ 10 ตอป  10 สิงหาคม 2561,             
19 ธันวาคม 2561 และ 
15 มิถุนายน 2562 

 - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งท่ีมีอยูแลวและจะมีขึ้นตอไปใน
ภายหนา บนท่ีดินของโครงการ  

 - แหงท่ี 8 55.59                    -  อัตรา MLR ลบรอยละ 1.00 ตอป  26 กันยายน 2561  - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งท่ีมีอยูแลวและจะมีขึ้นตอไปใน
ภายหนา บนท่ีดินของโครงการ  

 - แหงท่ี 9 33.15                    -  อัตรา MLR ตอป  4 พฤษภาคม 2562  - จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ทั้งท่ีมีอยูแลวและจะมีขึ้นตอไปใน
ภายหนา บนท่ีดินของโครงการ  

 585.17  576.43       
 รวมวงเงิน 650.17  641.43       
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14.  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
  ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีรายละเอียด ดังนี ้

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  418  36  454  821  26  847 
ถึงกําหนดการจายชําระหลัง             
 จากหนึ่งปแตไมเกินสามป  -  -  -  14  46  60 

  รวม  418  36  454  835  72  907 

 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัญญาเชาเครื่องใชสํานักงานหนึ่ง
สัญญา กับบริษัทลิสซิ่งในประเทศ มูลคาตามสัญญาเปนเงิน 2,503,800 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ระยะเวลา
ผอนชําระ 36 งวด จายชําระงวดเดือนละ 70,560 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ที่
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว 

  ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีการค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปไดแสดงไวในสวนของหนี้สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บัญชีนี้ประกอบดวย 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    
แหงที่ 1 406,366  520,536 
แหงที่ 2 230,812  353,765 
แหงที่ 3 124,000  124,000 
แหงที่ 4  21,040  27,400 

 รวม 782,218  1,025,701 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (271,500)  (146,111) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 510,718  879,590 
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  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
รายละเอียดดังนี ้

 พันบาท 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   1,025,701 
หัก : จายคืนเงินกู   247,212 
บวก : กูเพิ่มระหวางงวด   (490,695) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561   782,218 

 

 วงเงิน (ลานบาท)     

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ย  ภาระค้ําประกัน 

เงินกูยืมระยะยาว        
บริษัทใหญ        
 แหงที่ 1         
  - วงเงินที ่1 264.00  264.00  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป  จดจํานองที่ดินบางสวนพรอมสิ่ง 
  - วงเงินที ่2 334.65  334.65  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป  ปลูกสรางบนที่ดินของโครงการ 
  - วงเงินที ่3 354.18  354.18  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป  และที่ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที ่4 325.00  381.50  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป   
  - วงเงินที ่5 145.00  145.00  อัตรา MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป   

 1,422.83  1,479.33     

 แหงที ่2        
 - วงเงินที่ 1 11.00  11.00  อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้ง

ที่ 
 - วงเงินที่ 2 80.00  80.00  อัตรา MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป  มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไปในภาย 
  - วงเงินที ่3 61.35  126.35  อัตรา MLR ตอป  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและ 
  - วงเงินที ่4 347.42  347.42  อัตรา MLR ตอป  ที่ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที ่5 9.36  9.36  อัตรา MLR ตอป   
  - วงเงินที ่6 242.64  242.64  อัตรา MLR ตอป   
  - วงเงินที ่7 20.40  -  อัตรา MLR ตอป   
  - วงเงินที ่8 107.87  -  อัตรา MLR ตอป   

 880.04  816.77     

 แหงที่ 3        
 - วงเงินที่ 1 379.00  379.00  อัตรา MLR ลบรอยละ 1 ตอป  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้ง

ที่ 
       มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไปในภาย 
       หนาบนที่ดินของโครงการ 
 แหงที่ 4        
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 - วงเงินที่ 1 38.00  38.00  อัตรา MLR ตอป  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้ง
ที่ 

 2,719.87  2,713.10    มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นตอไปในภาย 

       หนาบนที่ดินของโครงการ 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินที่ยังไมไดเบิกใชจํานวนเงิน 

255 ลานบาท  

  นอกจากนี้บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกูกําหนดในเรื่องที่สําคัญ ไดแก (1) ไมจําหนาย 

จายโอน ใหเชา จํานํา จํานอง (2) ไมกอใหเกิดภาระติดพันที่มีผลทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพยสินของผู

กู (3) การรักษาอัตราสวนหนีส้ินตอทุน (4) การงดจายเงินปนผลเวนแตผูใหกูเห็นวาไมกระทบกระเทือนตอ

ความสามารถในการจายชําระหนี้ของผูกู (5) การหามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชนจาก

การทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทใหแกผูใหกู เปนตน 

 

16. เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 156 ลานบาท ครบ

กําหนดชําระคืนเงินตนภายในเดือนสิงหาคม, ธันวาคม 2561 และมิถุนายน 2562 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 

ตอป ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว และที่จะมีขึ้นตอไปในภายหนาบนที่ดินโครงการ

ของบริษัท 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่        

30 มิถุนายน 2561  รายละเอียดดังนี ้

 พันบาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   162,125 

บวก : กูเพิ่มระหวางงวด   50,000 

หัก : จายคืนเงินกู   (83,985) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561   128,140 
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17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  

   รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 แสดงดังตอไปนี้ 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกมา 38,009  36,904 

บวก ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ยงวดปจจุบัน 2,120  2,036 

หัก ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจายจริง -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายงวด 40,129  38,940 

   

  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

รับรูในกําไรขาดทุน        

ตนทุนบริการปจจุบัน 841  1,001  806  960 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 219  297  212  288 

รวม 1,060  1,298  1,018  1,248 

ตนทุนบริการปจจุบัน        
 ตนทุนบริการ 16  30  -  - 
 คาใชจายในการขาย 271  310  271  310 
 คาใชจายในการบริหาร 310  363  291  352 
 คาตอบแทนผูบริหาร 244  298  244  298 
ตนทุนทางการเงิน 219  297  212  288 

รวม 1,060  1,298  1,018  1,248 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

  รวม 1,060  1,298  1,018  1,248 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2561  2560  2561  2560 

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,682  2,003  1,612  1,920 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 438  593  424  575 

รวม 2,120  2,596  2,036  2,495 

ตนทุนบริการปจจุบัน        
 ตนทุนบริการ 32  61  -  - 
 คาใชจายในการขาย 542  620  542  620 
 คาใชจายในการบริหาร 621  726  583  704 
 คาตอบแทนผูบริหาร 487  596  487  596 
ตนทุนทางการเงิน 438  593  424  575 

รวม 2,120  2,596  2,036  2,495 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณติศาสตรประกันภัย -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 

  รวม 2,120  2,596  2,036  2,495 

 

18. ประมาณการหน้ีสินคาบํารุงสาธารณูปโภค 

 พันบาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   16,255 

บวก : เพิ่มขึ้นระหวางงวด   1,099 

หัก : จายชําระในระหวางงวด   - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561   17,354 

 

19. ภาระหน้ีสินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย 

 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยกับบริษัทแหงหนึ่งตาม

สัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินใน

โครงการอสังหาริมทรัพยกับบริษัทแหงหนึ่งตามสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยตามสัญญา

จะซื้อจะขายที่ดินกําหนดใหบริษัทและบริษัทยอยตองจายคาที่ดินรวมถึงภาระหนี้สินที่มีตอลูกคาเดิมของ

โครงการ  
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพยสําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2561 และสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

 พันบาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2560 

(งวดป) 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 

(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

(งวดป) 

ยอดยกมา 32,147  32,147  28,604  28,604 

บวก เพิ่มขึ้นในระหวางงวด -  -  -  - 

หัก ลดลงจากการจายชําระในระหวางงวด -  -  -  - 

ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย 32,147  32,147  28,604  28,604 

 
20.  กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2561  2560  2561  2560 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (พันบาท) 19,631  1,268  19,959  2,232 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      (พันหุน) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน                 (บาทตอหุน) 0.016  0.001  0.016  0.001 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 สําหรับงวดหกเดือน  

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2561  2560  2561  2560 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด  (พันบาท) 26,359  6,583  27,761  8,823 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก      (พันหุน) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน                 (บาทตอหุน) 0.021  0.005  0.022  0.007 

 

 


