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

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 
 
 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  30 กันยายน 2561 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2561 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสอบทาน
งบแสดง         ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า 
 
 

(นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,445                  21,952                  16,550                  19,753                  

เงินลงทุนชั่วคราว 704                       702                       704                       702                       

ลูกหนี้การคา 88                        64                        -                       -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 -                       -                       -                       55,000                  

สินคาคงเหลือ 5 386,984                486,362                386,984                486,362                

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 6 1,810,214             2,089,624             1,810,214             2,089,624             

ที่ดินรอการพัฒนา 7 1,911,279             1,793,635             1,837,871             1,720,227             

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4 10,524                  9,069                    10,584                  15,227                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,138,238             4,401,408             4,062,907             4,386,895             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 8 9,217                    9,157                    9,217                    9,157                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                       -                       71,864                  11,864                  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10 196,518                204,100                196,518                204,100                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 11 110,019                117,765                110,011                117,733                

สินทรัพยไมมีตัวตน 12 5,033                    5,752                    5,033                    5,752                    

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 11,167                  17,989                  10,989                  17,754                  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 21 5,293                    4,936                    3,571                    3,214                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,684                    4,114                    3,684                    4,114                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 340,931                363,813                410,887                373,688                

รวมสินทรัพย 4,479,169             4,765,221             4,473,794             4,760,583             

สินทรัพย
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พันบาท

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 13 488,951                404,185                488,951                404,185                

ตั๋วเงินจายการคา 25,862                  48,970                  25,862                  48,970                  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 66,761                  85,714                  66,525                  85,714                  

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 42,633                  42,641                  44,331                  44,285                  

คาใชจายคางจาย 4 26,151                  38,228                  26,050                  37,112                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 384                       -                       384                       -                       

ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 210                       821                       210                       821                       

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 215,036                146,111                215,036                146,111                

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 16 105,228                162,125                105,228                162,125                

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 273,000                276,000                273,000                276,000                

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 4 3,000                    16,900                  -                       16,900                  

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 4,303                    5,856                    4,303                    5,856                    

เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 76,930                  81,796                  76,671                  81,537                  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7 101,619                521                       101,514                443                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,430,068             1,309,868             1,428,065             1,310,059             

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 14 -                       14                        -                       14                        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               15 430,300                879,590                430,300                879,590                

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17 41,189                  38,009                  39,958                  36,904                  

ประมาณการหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค 18 19,085                  16,255                  19,085                  16,255                  

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

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 522,721                966,015                517,947                961,367                

รวมหนี้สิน 1,952,789             2,275,883             1,946,012             2,271,426             

- 3 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 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 634,416                597,374                635,818                597,193                

องคประกอบอ่ืนของผูถือหุน -                       -                       -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,526,380             2,489,338             2,527,782             2,489,157             

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย -                       -                       -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 2,526,380             2,489,338             2,527,782             2,489,157             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,479,169             4,765,221             4,473,794             4,760,583             

หมายเหตุ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย 304,661             369,953             304,661             369,953             

รายไดจากการใหเชาและบริการ 5,714                 5,386                 4,365                 4,193                 

รายไดอื่น 4 3,184                 2,528                 3,127                 3,342                 

รวมรายได 313,559             377,867             312,153             377,488             

คาใชจาย  

ตนทุนขาย 4 194,337             235,405             194,337             235,405             

ตนทุนใหเชาและบริการ 5,289                 5,318                 4,411                 4,458                 

คาใชจายในการขาย 41,185               49,111               41,185               49,111               

คาใชจายในการบริหาร 4 35,769               41,044               35,545               40,526               

คาตอบแทนผูบริหาร 4 8,330                 7,986                 8,330                 7,986                 

ตนทุนทางการเงิน 4 15,187               31,041               14,702               31,032               

รวมคาใชจาย 300,097             369,905             298,510             368,518             

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 13,462 7,962 13,643 8,970 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 2,779 (3,226) 2,779 (3,226)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 10,683 11,188 10,864 12,196 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไป

ไวในกําไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 10,683 11,188 10,864 12,196 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 10,683 11,188 10,864 12,196 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

10,683 11,188 10,864 12,196 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561
พันบาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 10,683 11,188 10,864 12,196 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

10,683 11,188 10,864 12,196 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ 20

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) 0.009 0.009 0.009 0.010 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

"สอบทานแล้ว"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

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

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

รายได

รายไดจากการขาย 1,098,231          1,074,401          1,098,231          1,074,401          

รายไดจากการใหเชาและบริการ 16,674               15,530               12,736               12,468               

รายไดอื่น 4 7,188                 7,383                 8,628                 9,699                 

รวมรายได 1,122,093          1,097,314          1,119,595          1,096,568          

คาใชจาย

ตนทุนขาย 4 711,088             709,341             711,088             709,341             

ตนทุนใหเชาและบริการ 15,817               16,204               12,974               12,962               

คาใชจายในการขาย 150,134             137,309             150,134             137,309             

คาใชจายในการบริหาร 4 113,985             128,595             113,331             127,870             

คาตอบแทนผูบริหาร 4 25,391               23,885               25,391               23,885               

ตนทุนทางการเงิน 4 57,091               62,862               56,507               62,835               

รวมคาใชจาย 1,073,506          1,078,196          1,069,425          1,074,202          

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 48,587 19,118 50,170 22,366 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 21.2 11,545 1,347 11,545 1,347 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,042 17,771 38,625 21,019 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไป

ไวในกําไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,042 17,771 38,625 21,019 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



2561 2560 2561 2560

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 37,042 17,771 38,625 21,019 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

37,042 17,771 38,625 21,019 

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 37,042 17,771 38,625 21,019 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

37,042 17,771 38,625 21,019 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ 20

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาทตอหุน) 0.030 0.014 0.031 0.017 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พันบาท

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 -                         -                        -                        37,042                  -                      37,042                  -                      37,042                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                        37,042                  -                      37,042                  -                      37,042                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,245,284               577,530                69,150                  634,416                -                      2,526,380             -                      2,526,380               

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

กําไรสําหรับงวด -                         -                        -                        17,771                  -                      17,771                  -                      17,771                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                        -                        17,771                  -                      17,771                  -                      17,771                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,245,284               577,530                68,050                  592,232                -                      2,483,096             -                      2,483,096               

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 -                              -                              -                              38,625                        -                        38,625                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              38,625                        -                        38,625                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        635,818                      -                        2,527,782                   

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรสําหรับงวด -                              -                              -                              21,019                        -                        21,019                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                              -                              -                              21,019                        -                        21,019                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,245,284                   577,530                      68,050                        591,056                      -                        2,481,920                   
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 37,042 17,771 38,625 21,019

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) สําหรับป

เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 18,016 19,841 17,992 19,074

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยเพ่ือคา (2) (3) (2) (3)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 2,338 5,875 2,413 5,875

คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร (โอนกลับ) (1,889) -                        (1,889) -                        

ประมาณการหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค 2,830 1,265 2,830 1,265

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 2,523 3,004 2,418 2,880

รายไดดอกเบี้ยรับ (1,558) (2,473) (1,554) (2,469)

ดอกเบี้ยจาย 57,091 62,862 56,507 62,835

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 11,545 1,347 11,545 1,347

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 127,936 109,489 128,885 111,823

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคา (24) (107) -                        -                        

สินคาคงเหลือ 99,378 127,113 99,378 127,113

ตนทุนการพัฒนาที่ดิน 272,927 146,611 272,927 146,611

ที่ดินรอการพัฒนา (78,774) -                        (78,774) -                        

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (7,514) 5,264 (1,416) 2,817

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 430 (17) 430 (17)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ตั๋วเงินจายการคา (23,108) 9,120 (23,108) 9,120

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (18,953) (25,307) (19,189) (25,306)

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน (8) (13,654) 46 (15,359)

คาใชจายคางจาย (6,377) 3,240 (6,375) 3,317

เงินรับลวงหนาจากลูกคา (1,553) (13,132) (1,553) (13,132)

เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา (4,866) 95 (4,866) 221

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 101,098 (10) 101,071 8

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 460,592 348,705 467,456 347,216

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 7,618 82 7,614 78

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 6,890 169 6,765 -                        

เงินสดจายคาใชจายภาษีเงินได (11,586) (11,272) (11,519) (11,186)

เงินสดจายหนี้สินคาบํารุงสาธารณูปโภค -                        (342) -                        (342)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 463,514 337,342 470,316 335,766

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน -                        -                        55,000                  2,000                    

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (60) (55) (60) (55)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสินถาวร 155                       -                        80                         -                        

เงินสดจายซื้อทรัพยสินถาวร (2,492) (4,910) (2,492) (4,910)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (81) (1,715) (81) (1,715)

เงินสดจายเพิ่มทุนในบริษัทยอย -                        -                        (60,000) -                        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,478) (6,680) (7,553) (4,680)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 84,766 (773,285) 84,766 (773,285)

เงินสดจายชําระภาระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (626) (625) (626) (625)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 50,000 170,000 50,000 170,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน (106,897) (34,876) (106,897) (34,876)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 51,100 306,000                 51,100 306,000                

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน (54,100) (30,000) (54,100) (30,000)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ 55,600 165,000 1,500 165,000

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ (69,500) (246,000) (18,400) (246,000)

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 362,564 861,523 362,564 861,523

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (742,929) (642,727) (742,929) (642,727)

จายดอกเบี้ยจาย (94,521) (81,134) (92,944) (81,134)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (464,543) (306,124) (465,966) (306,124)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (3,507) 24,538 (3,203) 24,962

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 18,445 37,778 16,550 35,744

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

   เงินสดในมือ 827 437 827 437

   เงินฝากธนาคาร 17,618 37,341 15,723 35,307

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 18,445 37,778 16,550 35,744

2) ในไตรมาส 3 ป 2561 บริษัทไดโอนตนทุนการพัฒนาที่ดินจํานวน 40.57  ลานบาท เขาเปนสวนหนึ่งของที่ดินรอการพัฒนา และป 2560 บริษัทไดโอน

ที่ดินรอการพัฒนาจํานวน 385.12 ลานบาท เขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนพัฒนาที่ดิน

- 13 -

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

วันที่ 30 กันยายน 2561 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภำพจำกบริษัท

จ ำกัด มำเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเมื่อวันที่  27 
พฤศจิกำยน 2546 และได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษัทมีที่อยู่ตำมท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังนี้ 
   เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำได้แก่ จัดสรรที่ดินและ

ปลูกบ้ำนส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม กำรบริกำรห้องพัก งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยใน
สโมสรหมู่บ้ำน เป็นต้น 

 (ค) ชื่อบริษัทใหญ่ 
   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการด าเนินงาน 

 2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท
ย่อยที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ดังต่อไปนี้ 
 อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 

และทำงอ้อม 
 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31   
 กันยำยน 2561  ธันวำคม 2560   
บริษัทย่อย      
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 100.00  100.00  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บ้ำน 

 2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดท ำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2560 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่ำงงวด 

 2.3  บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 2.4  รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญกับบริษัทย่อยที่รวมในงบกำรเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 
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 2.5  งบกำรเงินรวมจัดท ำขึ้น โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีคล้ำยคลึงกัน 

 2.6 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมนี้แล้ว 

 2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 
ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม 
และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
3. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบทางการเงินระหว่างกาล 
 3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงได้ก ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีที่
น ำเสนอครั้งล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น ำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี 

             งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรตำม
กฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว 

 
 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง 2560 ที่ออกโดย

สภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 
2561 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย  

 
 3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนำคต 
  ในระหว่ำงปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ซ่ึงลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่ 
  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
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มกรำคม 2562 มีดังนี้ 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ก ำหนดให้

กิจกำรใช้กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับอ่ืน และได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 
โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำก
กำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
หลักกำรส ำคัญของ มำตรฐำนฉบับนี้ให้ข้อก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ โดยให้ใช้แทนมำตรฐำน 
ต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31  
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียน
เกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

 
  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกรำคม 2563 มีดังนี้ 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ซ่ึงระบุวิธีที่กิจกำรต้องใช้ใน

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน และสัญญำท่ีจะซ้ือหรือจะขำย
รำยกำรที่ไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงิน โดยก ำหนดให้กิจกำรรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำง
กำรเงินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรเมื่อกิจกำรเป็นคู่ สัญญำตำมข้อก ำหนดของสัญญำ
ของเครื่องมือทำงกำรเงินเหล่ำนั้น ณ วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กิจกำรต้องวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำง
กำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออก
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หรือหนี้สินทำงกำรเงินนั้น มีดังนี้ 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทำงกำรเงิน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16  เรื่อง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงิน

ลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19 
 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงิน
ด้วยตรำสำรทุน 

  ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อ 
งบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

 
 3.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
   บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

เช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 
4. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษัทมีรำยกำรบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ ต้นทุนและ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจำกรำยกำรกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริษัทเหล่ำนี้
เกี่ยวข้องกัน โดยกำรมีผู้ถือหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำร
ปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลตำมมูลฐำนที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

 รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ 
 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 
  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทใหญ่ 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 
บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท น ำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท น ำชัยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บริษัท ธัญญะคำร์ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สถำพรวัฒนำขนส่ง  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 
บรษิัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 
นำงพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
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คุณอรอุษำ  ตันฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 19 - 
 

  

  รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญระหว่ำงบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับงวดสำมเดือน
และเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

   พันบำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2561  2560  2561  2560 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษัทย่อย          
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
รำยได้อื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  4  4 
รำยได้อื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  754 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  44 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ขั้นต่ ำ  25,000 บำท / โครงกำร  -  -  505  390 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง          
รำยได้อื่น - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด อัตรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  180  180  180  180 
  อัตรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบ้ำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด รำคำที่ตกลงร่วมกัน  24,628  4,533  24,628  4,533 
ค่ำซื้อวัสดุก่อสร้ำง          
 บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด รำคำตลำด  3,305  5,092  3,305  5,092 
 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด รำคำตลำด  2  -  2  - 
ค่ำเช่ำที่ดิน          
 บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด เดือนละ 55,000 บำท  165  165  165  165 
ค่ำสมำชิกกอล์ฟ          
 บริษัท น ำชัยกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  รำคำตลำด  79  257  79  257 
ดอกเบี้ยจ่ำย          
 คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  478  -  -  - 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,514  4,090  3,514  4,090 
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     พันบำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2561  2560  2561  2560 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษัทย่อย          
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  45  45 
รำยได้อื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  13  13 
รำยได้อื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  1,382  2,262 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  83  129 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บรษิัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ขั้นต่ ำ  25,000 บำท / โครงกำร  -  -  1,625  1,720 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง          
รำยได้อื่น - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด อัตรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  540  540  540  540 
  อัตรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบ้ำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด รำคำที่ตกลงร่วมกัน  50,690  31,275  50,690  31,275 
ค่ำซื้อวัสดุก่อสร้ำง          
 บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด รำคำตลำด  10,794  26,086  10,794  26,086 
 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด รำคำตลำด  3  5  3  5 
ค่ำเช่ำที่ดิน          
 บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด  เดือนละ 55,000 บำท  495  495  495  495 
ค่ำสมำชิกกอล์ฟ          
 บริษัท น ำชัยกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  รำคำตลำด  400  689  400  689 
ดอกเบี้ยจ่ำย          
 คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  1,064  983  501  983 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  11,290  9,416  11,290  9,416 
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  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  
  กันยำยน 2561  ธันวำคม 2560  กันยำยน 2561  ธันวำคม 2560 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  -  -  52,000  54,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  (52,000)  (2,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  52,000 

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  -  -  3,000  3,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  (3,000)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  3,000 

  - - - - -  55,000 

ค่ำเช่ำค้ำงรับ         
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  - - - - 58  78 
- บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด  60  -  60  - 

  60  -  118  78 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ         
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  -  -  83  173 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด  -  -  -  6,010 

  - - - - 83  6,183 

เจ้ำหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้น จ ำกัด  -  -  81  27 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด  -  -  1,617  1,617 
 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์          
  เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด  1  5  1  5 
 - บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด  2,305  5,444  2,305  5,444 
 - บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด  39,725  36,532  39,725  36,532 
 - บริษัท น ำชัยกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด   107  -  107  - 
 - บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด  495  660  495  660 

   42,633  42,641  44,331  44,285 
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  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  
  กันยำยน 2561  ธันวำคม 2560  กันยำยน 2561  ธันวำคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  276,000  -  276,000  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  51,100  306,000  51,100  306,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (54,100)  (30,000)  (54,100)  (30,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  273,000  276,000  273,000  276,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  16,900  81,000  16,900  81,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  55,600  181,900  1,500  181,900 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (69,500)  (246,000)  (18,400)  (246,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  3,000  16,900  -  16,900 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย         
 - คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม  48  2,631  -  1,569 
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  11,290  13,416  11,290  13,416 
   11,338  16,047  11,290  14,985 

 
 ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ ำประกันเพื่อค้ ำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่
เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งนี้
ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ แก่ 
กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้จัดกำรอำวุโส 
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 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 
 พันบำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยำยน 
  2561  2560 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน  8,086  7,688 
 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  244  298 
 รวม  8,330  7,986 

 
 พันบำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยำยน 
 2561  2560 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร    
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 24,660  22,991 
 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 731  894 
 รวม 25,391  23,885 

 
5. สินค้าคงเหลือ  
  สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

รำคำทุนบ้ำนและคอนโดมิเนียม     
 สร้ำงเสร็จ 390,705  490,083 
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง      (3,721)  (3,721) 
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 386,984  486,362 
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  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้ 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 
(งวดเก้ำเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

(งวดปี) 
ยอดต้นงวด 3,721  3,721 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 3,721  3,721 

 
  บริษัทมีข้อผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นต์สัญญำแล้ว ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 หน่วย  ล้ำนบำท  หน่วย  ล้ำนบำท 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 201  390.70  283  490.08 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จที่เซ็นต์สัญญำ        
 จะซ้ือจะขำยแล้ว (21)  (38.25)  (50)  (75.92) 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปที่ยังไม่ได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 180  352.45  233  414.16 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 สินค้ำคงเหลือของบริษัทบำงส่วนจ ำนวน 

366.51  ล้ำนบำท และ 471.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปค้ ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 
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6. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 
  6.1 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

ที่ดินและค่ำพัฒนำที่ดิน 2,892,403  3,128,940 
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค 1,010,051  1,148,447 
บ้ำนระหว่ำงปลูกสร้ำง 4,785,996  5,343,856 
ดอกเบี้ยคิดเข้ำต้นทุน 469,280  457,148 
 รวม 9,157,730  10,078,391 
หัก โอนไปสินค้ำส ำเร็จรูป     (386,984)  (486,362) 
 โอนไปต้นทุนขำยสะสม (6,960,532)  (7,502,405) 
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน - สุทธิ 1,810,214  2,089,624 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่  31 ธันวำคม 2560 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนที่ดินใน

โครงกำรของบริษัทส่วนใหญ่ได้น ำไปค้ ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ใน
ประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และข้อ 15 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน จ ำนวนเงินประมำณ 11.63 ล้ำนบำท และ 4.50 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 7.99  และ
ร้อยละ 5.66 ตำมล ำดับ และงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริษัทได้บันทึก
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน จ ำนวนเงินประมำณ 32.39 ล้ำนบำท 
และ 43.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 
7.03 และร้อยละ 5.01 ตำมล ำดับ   
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 6.2 ภำระจำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 
(งวดเก้ำเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ต้นงวด 20  22 
จ ำนวนโครงกำรที่ปิดแล้ว -  - 
จ ำนวนโครงกำรที่เปิดใหม่ -  (1) 
จ ำนวนโครงกำรที่โอนไปที่ดินรอกำรพัฒนำ -  (1) 
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ส้ินงวด 20  20 
ยอดขำยรวมของโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรอยู่ (ล้ำนบำท) 13,979.35  13,617.71 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีได้ท ำสัญญำแล้วทั้งส้ิน (ล้ำนบำท) 10,218.46  9,375.98 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ที่เปิดด ำเนินกำรอยู่ 74.20  68.85 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องท ำกำร

พัฒนำโครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 42.99 
ล้ำนบำท และ 54.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ    

 
7. ที่ดินรอการพัฒนา 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

ยอดยกมำ 1,793,635  1,464,839  1,720,227  1,391,431 
บวก เพ่ิมในระหว่ำงงวด 95,874  -  95,874  - 
 รับโอนมำจำกต้นทุนพัฒนำที่ดิน 40,570  328,796  40,570  328,796 
 รวม 1,930,079  1,793,635  1,856,671  1,720,227 
หัก ลดลงในระหว่ำงงวด (17,100)  -  (17,100)  - 
 โอนออกเป็นต้นทุนพัฒนำที่ดิน (1,700)  -  (1,700)  - 
ที่ดินรอกำรพัฒนำ 1,911,279  1,793,635  1,837,871  1,720,227 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทได้น ำท่ีดินรอกำรพัฒนำส่วนใหญ่ไป

ค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 
  ในวันที่ 13 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทตกลง     

จะขำยที่ดินแปลงหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 324.29 ล้ำนบำท มีก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินในวันที่  13 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 27 - 
 

  

พฤศจิกำยน 2561 ซ่ึง ณ วันที่ท ำสัญญำบริษัทได้รับช ำระเงินมัดจ ำบำงส่วน จ ำนวน 97.28 ล้ำนบำท เรียบร้อย
แล้ว 
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8. เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 9.22 ล้ำน
บำท และ 9.15 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปวำงเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค้ ำประกันกำรขอกู้เงินของลูกค้ำ และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 24 

  เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พันบำท)  เงินปันผลรับ (พันบำท) 

 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยำยน 

2561  2560 

วิธีราคาทุน                

บริษัทย่อย                 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้                

 แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 70,000  10,000  100  100  71,864  11,864  -  - 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง                

 แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         71,864  11,864  -  - 

  
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด จ ำนวน 60 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท 
เป็นจ ำนวน 70 ล้ำนบำท เพื่อให้บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด มีเงินทุนส ำหรับกำรใช้คืน
เงินกู้จำกกำรซ้ือที่ดินและเพื่อลดภำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยำว โดยวันที่ 24 สิงหำคม 2561 บริษัทได้จ่ำย
ช ำระค่ำเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้ว จ ำนวน 60 ล้ำนบำท 
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10. อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอำคำรพักอำศัยให้เช่ำ ส ำหรับงวด เก้ำ
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 
 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 234,557 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด - 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 234,557 
ค่าเสื่อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (30,457) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (7,582) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 (38,039) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 204,100 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 196,518 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจ ำนวนไปค้ ำประกันวงเงิน

กู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  
2561 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 311,555  302,734 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด 2,492  2,492 
โอนสินทรัพย์เข้ำระหว่ำงงวด -  - 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (6,479)  (5,296) 
โอนสินทรัพย์ออกระหว่ำงงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 307,568  299,930 
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (190,820)  (182,312) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (9,634)  (9,610) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย 3,986  2,803 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่โอนออก -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 (196,468)  (189,119) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (2,970)  (2,689) 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรับงวด 1,889  1,889 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 (1,081)  (800) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 117,765  117,733 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 110,019  110,011 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที ่31 ธันวำคม 2560 ที่ดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ล้ำนบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ ำนวนเงิน 42.54 ล้ำนบำทและ 45.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) น ำไปจด
จ ำนองค้ ำประกันเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิชย์หนึ่งแห่งวงเงิน 25.00 ล้ำนบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 
2561 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 11,951 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด 81 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 12,032 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (6,199) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (800) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 (6,999) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 5,752 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 5,033 

 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30  
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน 59,782  63,755 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 429,169  340,430 
  รวม  488,951  404,185  
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   วงเงิน (ล้ำนบำท)       

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

 อัตรำดอกเบี้ย  วันครบก ำหนด  ภำระค้ ำประกัน 

วงเงินเบิกเกินบัญชี          
บริษัทใหญ่          
 - แห่งที่ 1 25.00  25.00  อัตรำ MOR ต่อปี   เมื่อทวงถำม  -  จดจ ำนองที่ดินและอำคำรสโมสร 
          บำงส่วนของบริษัท 

-  แห่งที่ 2 20.00  20.00  อัตรำ MOR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  เมื่อทวงถำม  - จดจ ำนองที่ดินโครงกำร 
-  แห่งที่ 3 15.00  15.00  อัตรำ MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เมื่อทวงถำม  - ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติ

กรรมกำร 
-  แห่งที่ 4 5.00  5.00  อัตรำ MOR   1 ปี (ทบทวน 

วงเงินทุกปี) 
 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

บนที่ดินโครงกำร 
 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
บริษัทใหญ่          
 - แห่งที่ 1 35.00  35.00  อัตรำ MLR ต่อปี  27 ธันวำคม 2561  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
          ของกรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งที่ 2 10.43  10.43  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  2 พฤศจิกำยน 2561  -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป 
 ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 3 25.00  25.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  29 พฤศจิกำยน 2561  -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 บนที่ดินของบริษัท 

 - แห่งที่ 4 120.00  120.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  16 พฤศจิกำยน 2561  - ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติ
กรรมกำร 

 - แห่งที่ 5 100.00  100.00  อัตรำ MLR ต่อปี  12 ตุลำคม 2561 และ   
 21 ธันวำคม 2561 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 6 50.00  50.00  อัตรำ MLR ต่อปี  26 ตุลำคม 2561  
 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 7 116.00  236.00  อัตรำร้อยละ 10 ต่อปี  19 ธันวำคม 2561 และ 
15 กันยำยน 2562 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 - แห่งที่ 8 55.59                    -  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  25 มีนำคม 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 - แห่งที่ 9 33.15                    -  อัตรำ MLR ต่อปี  4 พฤษภำคม 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 545.17  576.43       
 รวมวงเงิน 610.17  641.43       
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14.  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท) 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดช ำระ  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดช ำระ 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  210  18  228  821  26  847 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลัง             
 จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินสำมปี  -  -  -  14  46  60 
  รวม  210  18  228  835  72  907 

 
 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสัญญำเช่ำเครื่องใช้ส ำนักงำนหนึ่ง
สัญญำ กับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่ำต ำมสัญญำเป็นเงิน  2,503,800 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ) 
ระยะเวลำผ่อนช ำระ 36 งวด จ่ำยช ำระงวดเดือนละ 70,560 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  

  ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว 

  ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริษัท 
  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30  
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    
แห่งท่ี 1 384,917  520,536 
แห่งท่ี 2 118,559  353,765 
แห่งท่ี 3 124,000  124,000 
แห่งท่ี 4  17,860  27,400 

 รวม 645,336  1,025,701 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (215,036)  (146,111) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 430,300  879,590 
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  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 

รำยละเอียดดังนี้ 
 พันบำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   1,025,701 
หัก : จ่ำยคืนเงินกู้   (742,929) 
บวก : กู้เพิ่มระหว่ำงงวด   362,564 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561   645,336 

 

 วงเงิน (ล้ำนบำท)     
 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 
 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

 อัตรำดอกเบี้ย  ภำระค้ ำประกัน 

เงินกู้ยืมระยะยำว        
บริษัทใหญ ่        
 แห่งที่ 1         
  - วงเงินที่ 1 264.00  264.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินบำงส่วนพร้อมสิ่ง 
  - วงเงินที่ 2 278.48  334.65  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้ำงบนที่ดินของโครงกำร 
  - วงเงินที่ 3 260.00  354.18  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และที่ดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินที่ 4 325.00  381.50  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 5 145.00  145.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 1,272.48  1,479.33     
 แห่งที่ 2        
 - วงเงินที่ 1 11.00  11.00  อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้ง

ที่ 
 - วงเงินที่ 2 80.00  80.00  อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
  - วงเงินที่ 3 6.34  126.35  อัตรำ MLR ต่อปี  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนและ 
  - วงเงินที่ 4 347.42  347.42  อัตรำ MLR ต่อปี  ที่ดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินที่ 5 -  9.36  อัตรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 6 242.64  242.64  อัตรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 7 20.40  -  อัตรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 8 94.20  -  อัตรำ MLR ต่อปี   
 802.00  816.77     
 แห่งที่ 3        
 - วงเงินที่ 1 379.00  379.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้ง

ที่ 
       มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
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       หน้ำบนที่ดินของโครงกำร 
 แห่งที่ 4        
 - วงเงินที่ 1 38.00  38.00  อัตรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้ง

ที่ 
 2,491.48  2,713.10    มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
       หน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ ำนวนเงิน 
255 ล้ำนบำท  
  นอกจำกนี้บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกู้ก ำหนดในเรื่องท่ีส ำคัญ ได้แก่ (1) ไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ให้เช่ำ จ ำน ำ จ ำนอง (2) ไมก่่อให้เกิดภำระติดพันที่มีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้
กู้ (3) กำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ของผู้กู้ (5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรท ำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น 
 

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทแห่งหนึ่ง จ ำนวน 116 ล้ำนบำท 
ครบก ำหนดช ำระคืนเงินต้นภำยในเดือนธันวำคม 2561 และกันยำยน 2562 คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อ
ปี ค้ ำประกันโดยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีขึ้นต่อไปในภำยหน้ำบนที่ดินโครงกำรของ
บริษัท 

  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทอ่ืน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่        
30 กันยำยน 2561  รำยละเอียดดังนี้ 

 พันบำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   162,125 
บวก : กู้เพิ่มระหว่ำงงวด   50,000 
หัก : จ่ำยคืนเงินกู้   (106,897) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561   105,228 
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17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
   รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยำยน 

2561 แสดงดังต่อไปนี้ 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำ 38,009  36,904 
บวก ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 3,180  3,054 
หัก ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยจริง -  - 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยงวด 41,189  39,958 

   
  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 841  1,001  806  960 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 219  297  212  288 
รวม 1,060  1,298  1,018  1,248 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน        
 ต้นทุนบริกำร 16  30  -  - 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 271  310  271  310 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 310  363  291  352 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 244  298  244  298 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 219  297  212  288 
รวม 1,060  1,298  1,018  1,248 
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 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 2,523  3,004  2,418  2,880 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 657  890  636  863 
รวม 3,180  3,894  3,054  3,743 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน        
 ต้นทุนบริกำร 48  91  -  - 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 813  929  813  929 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 931  1,090  874  1,057 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 731  894  731  894 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 657  890  636  863 
รวม 3,180  3,894  3,054  3,743 

 
18. ประมาณการหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 

 พันบำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(งวดเก้ำเดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560   16,255 
บวก : เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด   2,830 
หัก : จ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด   - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561   19,085 

 
19. ภาระหนี้สินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวันที่ 16 ธันวำคม 2547 และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย
ที่ดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่งตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวันที่ 3 มีนำคม 2557 โดย
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำที่ดินรวมถึงภำระหนี้สินที่มีต่อ
ลูกค้ำเดิมของโครงกำร  
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 กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีภำระหนี้สินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับงวดเก้ำเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 

(งวดเก้ำเดือน) 

 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

(งวดปี) 

 ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2561 

(งวดเก้ำเดือน) 

 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

(งวดปี) 

ยอดยกมำ 32,147  32,147  28,604  28,604 

บวก เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด -  -  -  - 

หัก ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด -  -  -  - 

ภำระหนี้สินจำกกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 32,147  32,147  28,604  28,604 

 
20.  ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักที่ออกและเรียกช ำระแล้วในระหว่ำงงวด 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
  2561  2560  2561  2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พันบำท) 10,683  11,188  10,864  12,196 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก      (พันหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.009  0.009  0.009  0.010 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 
  2561  2560  2561  2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พันบำท) 37,042  17,771  38,625  21,019 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก      (พันหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.030  0.014  0.031  0.017 
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21.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
    สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้ 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

 ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้        
 รอกำรตัดบัญชี 11,969  11,170  11,969  11,170 
หนี้สินภำษีเงินได้        
 รอกำรตัดบัญชี (6,676)  (6,234)  (8,398)  (7,956) 
 5,293  4,936  3,571  3,214 

 
21.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงวด  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 30 ก.ย. 61 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - อำคำรสโมสร 538  (378)  -  160 
 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 7,381  611  -  7,992 
 ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,251  566  -  3,817 

รวม 11,170  799  -  11,969 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือค้ำ (15)  (1)  -  (16) 
 ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ (6,219)  (441)  -  (6,660) 

รวม (6,234)  (442)  -  (6,676) 
สุทธิ 4,936  357  -  5,293 
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 พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 30 ก.ย. 61 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - อำคำรสโมสร 538  (378)  -  160 
 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 7,381  611  -  7,992 
 ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,251  566  -  3,817 

รวม 11,170  799  -  11,969 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือค้ำ (15)  (1)  -  (16) 
 ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ (7,941)  (441)  -  (8,382) 

รวม (7,956)  (442)  -  (8,398) 
สุทธิ 3,214  357  -  3,571 

 
21.2 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
 21.2.1  ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 

        ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย  
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :         
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับงวด 11,902  5,676  11,902  5,676 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงช่ัวครำว        

 ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร (357)  (4,329)  (357)  (4,329) 

  รวม 11,545  1,347  11,545  1,347 
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  21.2.2  กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่
ใช ้

   ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส ำหรับงวด 48,587  19,118  50,170  22,366 

อัตรำภำษีที่ใช้ (%) 20%  20%  20%  20% 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 9,717  3,823  10,034  4,473 

รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน ำมำหัก        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร        
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 1,828  (2,476)  1,511  (3,126) 

รวมรำยกำรกระทบยอด 1,828  (2,476)  1,511  (3,126) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  11,545  1,347  11,545  1,347 

 
  21.2.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียและอัตรำภำษีที่ใช้ 

  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 2561  2560 

 จ ำนวนภำษี 

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวด 48,587    19,118   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 9,717  20.00  3,823  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,828  3.76  (2,476)  (12.95) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 11,545  23.76  1,347  7.05 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561  2560 

 จ ำนวนภำษี 

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวด 50,170    22,366   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 10,034  20.00  4,473  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 1,511  3.01  (3,126)  (13.98) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 11,545  23.01  1,347  6.02 
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22. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน 

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

ระดับท่ี 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 

ระดับท่ี 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลรำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  

ระดับท่ี 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น 

 
  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยก

แสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  
  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบัญชี  ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สนิทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           

เงินลงทุนชั่วครำว             

 - หน่วยลงทุน  498  -  577  -  577 

 รวม  498  -  577  -  577 

 
  ในระหว่ำงงวดปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน  
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23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผู้มี
อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย์ กิจกำรอำคำรพักอำศัยให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกิจกำรบริหำรหมู่บ้ำน โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย 
บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก ำไรของแต่ละ
ส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
ที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยได้และก ำไรและสินทรัพย์ของ
ส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 
มีดังต่อไปนี้ 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 282,319  22,342  -  -  -  304,661  -  -  304,661 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  4,365  -  1,854  6,219  (505)  -  5,714 
 รำยได้อื่น 2,997  128  2  76  1  3,204  (20)  -  3,184 
 รวมรำยได้ 285,316  22,470  4,367  76  1,855  314,084      313,559 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 183,277  11,060  -  -  -  194,337  -  -  194,337 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  4,411  -  878  5,289  -  -  5,289 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 38,549  2,636  -  -  -  41,185  -  -  41,185 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 27,483  7,717  345  22  727  36,294  -  (525)  35,769 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 7,506  712  112  -  -  8,330  -  -  8,330 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 11,683  1,857  1,162  435  50  15,187  -  -  15,187 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 268,498  23,982  6,030  457  1,655  300,622      300,097 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 16,818  (1,512)  (1,663)  (381)  200  13,462      13,462 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 2,779 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 10,683        



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 45 - 
 

 

  
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 303,140  66,813  -  -  -  369,953  -  -  369,953 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  4,193  -  1,583  5,776  (390)  -  5,386 
 รำยได้อื่น 1,687  1,577  78  1  1  3,344  (816)  -  2,528 
 รวมรำยได้ 304,827  68,390  4,271  1  1,584  379,073      377,867 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 192,846  42,559  -  -  -  235,405  -  -  235,405 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร (4,148)  -  8,606  -  860  5,318  -  -  5,318 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 43,474  5,637  -  -  -  49,111  -  -  49,111 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 11,340  28,988  198  265  662  41,453  -  (409)  41,044 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 6,447  1,448  91  -  -  7,986  -  -  7,986 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 23,284  6,462  1,286  754  52  31,838  -  (797)  31,041 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 273,243  85,094  10,181  1,019  1,574  371,111      369,905 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 31,584  (16,704)  (5,910)  (1,018)  10  7,962      7,962 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 (3,226) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 11,188 
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 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2561 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 945,361  152,870  -  -  -  1,098,231  -  -  1,098,231 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  12,736  -  5,563  18,299  (1,625)  -  16,674 
 รำยได้อื่น 8,214  401  13  77  6  8,711  (1,523)  -  7,188 
 รวมรำยได้ 953,575  153,271  12,749  77  5,569  1,125,241      1,122,093 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 621,898  89,190  -  -  -  711,088  -  -  711,088 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  12,974  -  2,843  15,817  -  -  15,817 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 130,318  19,816  -  -  -  150,134  -  -  150,134 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 78,742  32,513  2,076  90  2,247  115,668  -  (1,683)  113,985 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 21,626  3,476  289  -  -  25,391  -  -  25,391 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 44,332  8,637  3,538  1,898  151  58,556  -  (1,465)  57,091 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 896,916  153,632  18,877  1,988  5,241  1,076,654      1,073,506 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 56,659  (361)  (6,128)  (1,911)  328  48,587      48,587 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 11,545 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 37,042 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561                  
 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน -  -  196,518  -  -  196,518      196,518 

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 108,780  618  614  -  7  110,019      110,019 
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 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 882,867  191,534  -  -  -  1,074,401  -  -  1,074,401 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  12,468  -  4,782  17,250  (1,720)  -  15,530 
 รำยได้อื่น 6,603  3,009  87  129  3  9,831  (2,448)  -  7,383 
 รวมรำยได้ 889,470  194,543  12,555  129  4,785  1,101,482      1,097,314 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 588,879  120,462  -  -  -  709,341  -  -  709,341 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  12,962  -  3,242  16,204  -  -  16,204 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 122,372  14,937  -  -  -  137,309  -  -  137,309 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 81,584  45,513  773  832  1,670  130,372  -  (1,777)  128,595 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 19,374  4,237  274  -  -  23,885  -  -  23,885 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 46,838  12,075  3,922  2,262  156  65,253  -  (2,391)  62,862 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 859,047  197,224  17,931  3,094  5,068  1,082,364      1,078,196 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 30,423  (2,681)  (5,376)  (2,965)  (283)  19,118      19,118 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 1,347 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 17,771 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560                  
 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน -  -  206,655  -  -  206,655      206,655 

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 117,413  2,035  533  512  19  120,512      120,512 
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24. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 24.1 บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร ส ำนักงำนขำย ที่ดิน และบริกำรจัดท ำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

 ณ วันที่  30 กันยำยน 2561 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำ
ดังกล่ำว  ดังนี้ 
  จ่ำยช ำระภำยใน                ล้ำนบำท 
  1 ปี     2.26 
  2 ถึง 3 ปี    2.53 
 

24.2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสำมแห่งออกหนังสือ
ค้ ำประกันต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดังนี้ 

 ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 161.01  161.01 
- ค้ ำประกันค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ 14.07  13.67 
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง    

 
 24.3 ณ วันที่  30 กันยำยน 2561 บริษัทได้ค้ ำประกันกำรขอกู้ยืมเงินของลูกค้ำต่อสถำบันกำรเงินเป็น

จ ำนวนเงิน 0.65 ล้ำนบำท และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน เป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 
8) 

 
 24.4 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริษัทมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ดังนี้ 
  24.4.1 คดีแพ่งของศำลจังหวัดพัทยำ คดีหมำยเลขด ำที่ พ.564/2560 กับนิติบุคคลอำคำรชุดเบย์วิว            

            รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้องบริษัทในข้อหำภำระจ ำยอมเกี่ยวกับเรื่องเดิน ทำง
รถยนต์และ สำธำรณูปโภคต่ำงๆ แก่ที่ดินของโจทย์ โดยคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น 

  24.4.2 คดีแพ่งของศำลจังหวัดพัทยำ คดีหมำยเลขด ำที่ พ.411/2561 กับนิติบุคคลอำคำรชุดเบย์วิว          
รีสอร์ท “จ ำเลย” โดยบริษัทฟ้องร้องจ ำเลยในข้อหำขับไล่, เรียกค่ำเสียหำย มีทุนทรัพย์จ ำนวน 
0.61 ล้ำนบำท  โดยคดีอยู่ระหว่ำงสืบพยำน 
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  24.4.3 คดีแพ่งของศำลจังหวัดธัญบุรี คดีหมำยเลขด ำที่ ผบ.1491/2561 กับบริษัท เอส.เค.พัทยำ คอน
 สตรัคชั่น ดีเวลลอพเม้นท์ จ ำกัด “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้องบริษัทในข้อหำผิดสัญญำจ้ำง, เรียก
 ค่ำเสียหำย มีทุนทรัพย์จ ำนวน 6.44 ล้ำนบำท   

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 บริษัทได้เจรจำไกล่เกล่ียกับคู่ควำมโดยสำมำรถตกลงกันได้ 
โจทก์ได้ยื่นถอนฟ้องจ ำเลยและศำลให้จ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม 

   
25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 


