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รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้
น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  
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การประมาณการต้นทุนโครงการ  
 ความเส่ียง  

   บริษัทประกอบกิจการขายบ้านพร้อมท่ีดิน มีโครงการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซ่ึง
มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยบริษัทต้องมีการจัดท าประมาณการต้นทุน
โครงการ ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนค่าที่ดิน ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนงานสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง เพื่อจัดท าประมาณการต้นทุนเป็นรายแปลง และใช้ในการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และการ
รับรู้ต้นทุนขายส าหรับแปลงท่ีโอน โดยประมาณการดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก 
คือประมาณการต้นทุนการกู้ยืม และประมาณการต้นทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซ่ึงต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานในการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดทั้งโครงการ และประสบการณ์การก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลางในอดีต  โดยข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการจัดท า และ
ทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนื่องจากมีนัยส าคัญ
ต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวมบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวนเงิน 486.36 ล้านบาท 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9) และต้นทุนการพัฒนาที่ดินจ านวนเงิน 2,089.62 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 10) รวมเป็นจ านวนเงิน 2,575.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นของร้อยละ 53.91 ของสินทรัพย์
รวม และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บรษิัทรับรู้ต้นทุนขายจ านวนเงิน 941.28 ล้านบาท  
  

 การตอบสนองความเส่ียง  
   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณประมาณการต้นทุนโครงการ และการทบทวนประมาณการ
อย่างสม่ าเสมอ โดยการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซ่ึงแสดงถึงการประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร 
โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อจัดท า
ประมาณการต้นทุนการกู้ยืม และข้อมูลงานก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อจัดท าประมาณการต้นทุนงาน
สาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการดังกล่าว 
และข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการใช้ดุลย
พินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.20  
 
ข้อมลูอื่น  
   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน  
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   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่   
   เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่
ในการก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   
  ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้   
  ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้   
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส าคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว   
  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพีระเดช   
พงษ์เสถียรศักดิ์ 
 

 
 

(นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
 



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 21,951,909.67 13,240,404.98 19,752,661.50 10,781,891.02

เงินลงทุนชั่วคราว 8 701,558.01 696,088.73 701,558.01 696,088.73

ลูกหนี้การค้า 64,200.00 -                  -                  -                  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 -                  -                  55,000,000.00 57,000,000.00

สินค้าคงเหลือ 9 486,362,416.24 622,874,492.54 486,362,416.24 622,874,492.54

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 10 2,089,623,894.45 2,608,547,605.32 2,089,623,894.45 2,608,547,605.32

ที่ดินรอการพัฒนา 11 1,793,634,688.71 1,464,839,032.71 1,720,227,129.71 1,391,431,473.71

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6, 12 9,069,547.30 20,336,029.58 15,227,267.28 23,220,611.64

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,401,408,214.38 4,730,533,653.86 4,386,894,927.19 4,714,552,162.96

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้้าประกัน 13 9,156,986.60 8,223,297.19 9,156,986.60 8,223,297.19

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -                  -                  11,864,497.95       11,864,497.95       

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 15 204,099,866.45 214,237,342.65 204,099,866.45 214,237,342.65

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 117,764,699.12 123,737,355.51 117,733,310.77 122,438,202.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 5,751,581.58 4,929,664.90 5,751,581.58 4,929,664.90

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 17,989,884.03 6,754,947.72 17,753,926.40 6,457,372.05

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 26 4,935,861.59 4,569,276.38 3,214,289.03         2,847,703.82         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,113,624.36 4,090,795.36 4,113,624.36 4,090,795.36

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 363,812,503.73 366,542,679.71 373,688,083.14 375,088,876.38

รวมสินทรัพย์ 4,765,220,718.11 5,097,076,333.57 4,760,583,010.33 5,089,641,039.34

สินทรพัย์
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บาท

บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 18 404,185,123.84 1,171,187,516.54 404,185,123.84 1,171,187,516.54

ต๋ัวเงินจ่ายการค้า 48,970,139.77 47,494,324.79 48,970,139.77 47,494,324.79

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 19 85,714,256.91 106,749,221.13 85,714,256.91 106,748,150.07

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 42,640,694.10 39,333,192.38 44,284,709.15 42,655,076.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6 38,227,949.00 15,287,234.47 37,111,819.31 14,115,347.61

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 20 820,867.71 829,354.71 820,867.71 829,354.71

ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 21 146,110,632.70 329,997,870.93 146,110,632.70 329,997,870.93

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 22 162,125,422.40 -                  162,125,422.40 -                  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 276,000,000.00 -                  276,000,000.00 -                  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 6 16,900,000.00 81,000,000.00 16,900,000.00 81,000,000.00

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 5,855,873.37 23,652,933.38 5,855,873.37 23,652,933.38

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 81,795,521.38 80,311,350.49 81,536,876.05 79,926,764.81

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 520,586.85 495,942.09 441,725.23 408,941.12

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,309,867,068.03 1,896,338,940.91 1,310,057,446.44 1,898,016,280.69
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 14,445.57 840,201.93 14,445.57 840,201.93

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               21 879,590,301.05 647,695,695.01 879,590,301.05 647,695,695.01

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 38,008,941.00 39,885,275.00 36,904,041.00 38,739,960.00

ประมาณการหนี้สินค่าบ้ารุงสาธารณูปโภค 24 16,255,358.69 14,843,741.26 16,255,358.69 14,843,741.26

ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 25 32,146,940.00 32,146,940.00 28,604,350.00 28,604,350.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 966,015,986.31 735,411,853.20 961,368,496.31 730,723,948.20

รวมหนี้สิน 2,275,883,054.34 2,631,750,794.11 2,271,425,942.75 2,628,740,228.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,245,284,305 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,245,283,691 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00

ก้าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 27 69,150,000.00 68,050,000.00 69,150,000.00 68,050,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร 597,373,972.77 574,461,848.46 597,193,376.58 570,037,119.45

องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,489,337,663.77 2,465,325,539.46 2,489,157,067.58 2,460,900,810.45

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมในบริษัทย่อย -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,489,337,663.77 2,465,325,539.46 2,489,157,067.58 2,460,900,810.45

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,765,220,718.11 5,097,076,333.57 4,760,583,010.33 5,089,641,039.34

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท

- 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2560 2559 2560 2559
รายได้ 6

รายได้จากการขาย 1,425,065,047.04 1,401,676,540.64 1,425,065,047.04 1,401,676,540.64 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 20,976,132.10      20,550,065.86      16,708,932.10      16,613,315.86      
รายได้อ่ืน 10,918,141.27      13,743,451.69      14,048,061.41      16,622,022.05      

รวมรายได้ 1,456,959,320.41 1,435,970,058.19 1,455,822,040.55 1,434,911,878.55 
ค่าใช้จ่าย 6

ต้นทุนขาย 941,283,625.15    945,477,284.16    941,283,625.15    945,666,569.40    
ต้นทุนให้เช่าและบริการ 21,320,390.52      20,507,334.92      17,214,146.28      16,802,264.03      
ค่าใช้จ่ายในการขาย 191,659,072.07    176,137,474.58    191,659,072.07    176,137,474.58    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 170,219,489.01    171,115,085.18    168,738,310.57    168,422,976.44    
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 32,138,963.05      30,585,074.10      32,138,963.05      30,585,074.10      
ต้นทุนทางการเงิน 32 79,682,490.55      66,624,803.91      79,646,190.55      66,104,384.73      

รวมค่าใช้จ่าย 1,436,304,030.35 1,410,447,056.85 1,430,680,307.67 1,403,718,743.28 
ก้าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 20,655,290.06      25,523,001.34      25,141,732.88      31,193,135.27      
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 25 1,836,861.35        4,798,501.62        1,836,861.35        5,507,490.94        
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี 18,818,428.71      20,724,499.72      23,304,871.53      25,685,644.33      
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก้าไรหรือขาดทุน
ก้าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,193,695.60        -330,793.80 4,951,385.60        -324,524.80
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไป

ไว้ในก้าไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                  
ก้าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี 24,012,124.31      20,393,705.92      28,256,257.13      25,361,119.53      
การแบ่งปันก้าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,818,428.71      20,724,499.72      23,304,871.53      25,685,644.33      
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

18,818,428.71      20,724,499.72      23,304,871.53      25,685,644.33      
การแบ่งก้าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,012,124.31      20,393,705.92      28,256,257.13      25,361,119.53      
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

24,012,124.31      20,393,705.92      28,256,257.13      25,361,119.53      
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33

ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.015                    0.017                    0.019                    0.021                    

หมายเหตุ

- 9 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ส่วนได้เสียที่ รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ้านาจ
ที่ออกและ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว-ส้ารอง ที่ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ควบคุม
ช้าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,185,985,052.00   577,530,000.00     66,750,000.00       621,255,620.70     -                2,451,520,672.70  -                2,451,520,672.70   
จัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย 26 -                   -                  1,300,000.00         (1,300,000.00) -                -                  -                -                   
จ่ายเงินปันผล 27 -                   -                  -                  (6,588,839.16) -                (6,588,839.16) -                (6,588,839.16)
ออกหุ้นปันผล 27 59,298,639.00        -                  -                  (59,298,639.00) -                -                  -                -                   
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก้าไรส้าหรับปี -                   -                  -                  20,724,499.72       -                20,724,499.72       -                20,724,499.72        
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี -                   -                  -                  (330,793.80) -                (330,793.80) -                (330,793.80)
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี -                   -                  -                  20,393,705.92       -                20,393,705.92       -                20,393,705.92        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,245,283,691.00   577,530,000.00     68,050,000.00       574,461,848.46     -                2,465,325,539.46  -                2,465,325,539.46   
จัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย 26 -                   -                  1,100,000.00         (1,100,000.00) -                -                  -                -                   
จ่ายเงินปันผล 27 -                   -                  -                  -                  -                -                  -                -                   
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก้าไรส้าหรับปี -                   -                  -                  18,818,428.71       -                18,818,428.71       -                18,818,428.71        
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี -                   -                  -                  5,193,695.60         -                5,193,695.60         -                5,193,695.60          
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี -                   -                  -                  24,012,124.31       -                24,012,124.31       -                24,012,124.31        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,245,283,691.00   577,530,000.00     69,150,000.00       597,373,972.77     -                2,489,337,663.77  -                2,489,337,663.77   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

- 10 -

หมายเหตุ

ก้าไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บาท
งบการเงินรวม 

บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอ่ืน รวม
ที่ออกและ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว-ส้ารอง ที่ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น
ช้าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,185,985,052.00        577,530,000.00          66,750,000.00            611,863,478.08          -                  2,442,128,530.08        
จัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        1,300,000.00              (1,300,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล 27          -                        -                        -                        (6,588,839.16) -                  (6,588,839.16)
ออกหุ้นปันผล 27          59,298,639.00            -                        -                        (59,298,639.00) -                  -     
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก้าไรส้าหรับปี -                        -                        -                        25,685,644.33            -                  25,685,644.33            
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี -                        -                        -                        (324,524.80) -                  (324,524.80)
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี -                        -                        -                        25,361,119.53            -                  25,361,119.53            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,245,283,691.00        577,530,000.00          68,050,000.00            570,037,119.45          -                  2,460,900,810.45        
จัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        1,100,000.00              (1,100,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล 27          -                        -                        -                        -                        -                  -                        
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก้าไรส้าหรับปี -                        -                        -                        23,304,871.53            -                  23,304,871.53            
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส้าหรับปี -                        -                        -                        4,951,385.60              -                  4,951,385.60              
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี -                        -                        -                        28,256,257.13            -                  28,256,257.13            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,245,283,691.00        577,530,000.00          69,150,000.00            597,193,376.58          -                  2,489,157,067.58        

ก้าไรสะสม
หมายเหตุ

- 11 -
บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน

ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี 18,818,428.71       20,724,499.72       23,304,871.53       25,685,644.33      
รายการปรับปรุงกระทบก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด้าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 26,301,303.52       26,444,495.40       25,314,463.38       25,197,155.03      
ก้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลักทรัพย์เพ่ือค้า (4,104.86) (3,907.69) (4,104.86) (3,907.69)
หนี้สงสัยจะสูญ -                  1,427,000.00         -                  1,427,000.00        
(ก้าไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ถาวร -                  (247,632.04) -                  (247,788.04)
โอนสินทรัพย์ถาวรให้นิติบุคคลบ้านจัดสรร 5,875,239.61         -                  5,875,239.61         -                  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 280,924.56            -                  -                  -                  
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -                  379,606.95            -                  -                  
ก้าไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -                  (3,443,325.06) -                  (3,402,235.06)
ประมาณการหนี้สินค่าบ้ารุงสาธารณูปโภค 1,753,217.42         2,653,384.25         1,753,217.42         2,653,384.25        
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,005,104.00         3,654,159.00         3,839,509.00         3,475,574.00        
รายได้ดอกเบี้ยรับ (3,306,482.93) (319,539.22) (3,300,626.24) (3,007,529.21)
ดอกเบี้ยจ่าย 79,682,490.55       66,624,803.91       79,646,190.55       66,104,384.73      
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,836,861.35         4,798,501.62         1,836,861.35         5,507,490.94        

ก้าไรจากการด้าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด้าเนินงาน 135,242,981.93     122,692,046.84     138,265,621.74     123,389,173.28    

สินทรัพย์ด้าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)  
ลูกหนี้การค้า (64,200.00) -                  -                  -                  
สินค้าคงเหลือ 136,512,076.30     (178,350,022.97) 136,512,076.30     (178,350,022.97)
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 240,000,028.56     118,895,172.76     240,000,028.56     119,084,458.00    
ที่ดินรอการพัฒนา -                  (9,864,466.38) -                  (9,864,466.38)
เงินมัดจ้าค่าซื้อที่ดิน -                  1,800,000.00         -                  1,800,000.00        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6,134,988.55         (5,765,375.90) 2,861,850.63         (5,731,983.51)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,829.00) 951,262.50            (22,829.00) 951,262.50           

- 12 -
บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2560 2559 2560 2559

หนี้สินด้าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ต๋ัวเงินจ่ายการค้า 1,475,814.98         (21,476,796.24) 1,475,814.98         (21,476,796.24)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (21,034,964.22) 17,129,263.77       (21,033,893.16) 18,248,761.30      

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3,307,501.72         8,066,525.65         1,629,632.42         7,970,184.53        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,507,133.04         (43,316,112.78) 7,562,890.21         (41,565,755.30)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (17,797,060.01) (7,134,769.12) (17,797,060.01) (7,134,769.12)

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 1,484,170.89         (939,440.17) 1,610,111.24         (788,574.42)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24,644.76             (164,051.40) 32,784.11             (251,052.37)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด้าเนินงาน 492,770,287.50     2,523,236.56         491,097,028.02     6,280,419.30        

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 118,462.42            319,539.22            112,605.71            339,940.16           

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 169,076.02            786,789.85            -                  -                  

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14,845,305.29) (17,859,928.06) (14,737,847.31) (17,731,428.41)

เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (636,800.00) -                  (636,800.00) -                  

เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบ้ารุงสาธารณูปโภค (341,600.00) (11,704,129.40) (341,600.00) (11,704,129.40)

เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ -                  (11,459,000.00) -                  (10,950,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน 477,234,120.65     (37,393,491.83) 475,493,386.42 (33,765,198.35)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                  -                  2,000,000.00         (37,000,000.00)

เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 306,000,000.00     -                  306,000,000.00     1,500,000.00        

เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (30,000,000.00) (30,000,000.00) -                  

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (1,364.42) -                  (1,364.42) -                  

เงินฝากที่ติดภาระค้้าประกันเพ่ิมขึ้น (933,689.41) 4,593,043.47         (933,689.41) 4,593,043.47        

เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                  (13,138.32) -                  (13,138.32)

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร -                  1,250,000.00         -                  1,250,000.00        

เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร (5,710,583.24) (11,244,944.27) (5,710,583.24) (11,242,033.06)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,004,110.00) (2,697,470.00) (2,004,110.00) (2,697,470.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 267,350,252.93     (8,112,509.12) 269,350,252.93     (43,609,597.91)
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บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (767,002,392.70) 311,397,380.06     (767,002,392.70) 311,397,380.06    

เงินสดจ่ายช้าระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (834,243.36) (1,279,426.80) (834,243.36) (1,279,426.80)

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 236,000,000.00     -                  236,000,000.00     -                  

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน (73,874,577.60) -                  (73,874,577.60) -                  
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 181,900,000.00     176,000,000.00     181,900,000.00     176,000,000.00    
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ (246,000,000.00) (159,000,000.00) (246,000,000.00) (124,000,000.00)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 963,340,640.35     977,206,563.73     963,340,640.35     977,206,563.73    
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (915,333,272.54) (1,163,431,482.20) (915,333,272.54) (1,163,431,482.20)
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย (114,069,023.04) (105,258,064.52) (114,069,023.04) (105,258,064.52)
จ่ายเงินปันผลจ่าย -                  (6,588,839.16) -                  (6,588,839.16)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (735,872,868.89) 29,046,131.11       (735,872,868.89) 64,046,131.11      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 8,711,504.69         (16,459,869.84) 8,970,770.48         (13,328,665.15)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 13,240,404.98       29,700,274.82       10,781,891.02       24,110,556.17      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 21,951,909.67       13,240,404.98       19,752,661.50       10,781,891.02      

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

   เงินสดในมือ 437,000.00            552,000.00            437,000.00            552,000.00           
   เงินฝากธนาคาร 21,514,909.67       12,688,404.98       19,315,661.50       10,229,891.02      

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 21,951,909.67       13,240,404.98       19,752,661.50       10,781,891.02      

2) ในปี 2560 บริษัทได้โอนต้นทุนพัฒนาที่ดินเข้าเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินรอการพัฒนาจ้านวน 328.80 ล้านบาท 
3) ในปี 2559  บริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนาจ้านวน  140.42 ล้านบาท มาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาที่ดิน
4) ในปี 2559 บริษัทได้โอนที่ดิน จากบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ้านวน 9.09 ล้านบาท มาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาที่ดิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

บาท

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภาพจากบริษัท

จํากัด มาเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษัทมีที่อยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไว้ดังนี้ 
   เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าได้แก่ จัดสรรที่ดินและ

ปลูกบ้านสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บ้าน เป็นต้น 
 (ค)  ชื่อบริษัทใหญ่ 
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  สัดส่วนการถือหุ้นร้อย

ละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท 
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้ 
 อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ลักษณะธุรกิจ 

 2560  2559   

บริษัทย่อย      
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บ้าน 
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 2.2  สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจํานวนประมาณร้อยละ ดังนี้ : 
 อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวม 

 อัตราร้อยละของยอดรายได้ของ
บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 2560  2559  2560  2559 
บริษัทย่อย        
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด 1.60  1.53  0.01  - 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด 0.03  0.02  0.29  0.28 

 
 2.3  บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 2.4  รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว 
 2.5  งบการเงินรวมจัดทําขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบัญชีท่ีคล้ายคลึงกัน 
 2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แล้ว 
 2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วน

ที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวม และส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
3. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
   งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทําขึ้นตามแบบ
กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 

   งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว 

   งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 
4.  มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้าง

หนี้ที่มีปัญหา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสาร

หนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25        
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32       
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
10 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
12 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
13 (ปรับปรุง 2559)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
14 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 
2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
15 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
18 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
20 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
21 
(ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ 

       
  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
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ปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีปัจจุบัน         
5. นโยบายการบัญชีส าคัญ 
 5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย 

   รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้เมื่อ
ได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซ้ือแล้ว
 เงินค่างวดส่วนที่เก็บก่อนการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็น
เจ้าของให้กับผู้ซ้ือจะบันทึกเป็นค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 

   ต้นทุนขายจะคํานวณตามต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นจริงของโครงการ อย่างไร
ก็ดีต้นทุนขายจะถูกปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงในกรณีที่ปัจจัยต้นทุนจริงเปล่ียนไปอย่างเป็น
นัยสําคัญ 

   ในการคํานวณหาต้นทุนขายท่ีดิน บ้านพร้อมท่ีดินและต้นทุนจากการขายอาคารชุด บริษัทได้
ทําการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาที่ดินทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ท่ีขาย 

   บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ 
(Percentage of completion method) เงินค่างวดที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จจะ
บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ส่วนที่ยังไม่ถึงกําหนดเรียกเก็บเงินจะบันทึกเป็นลูกหนี้การค้า 

   บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรายได้ค่าบริหารหมู่บ้านเมื่อให้บริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาของ
สัญญา 

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
 
 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
   เงินสดประกอบด้วยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบ

กําหนดภายใน 3 เดือนข้างหน้า โดยไม่รวมรายการเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 
 
 5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้

ไม่ได้ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์
ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

 
 5.4 สินค้าคงเหลือ 
   สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่า
ก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ 

   วัสดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน -ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า 

   มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณ
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การต้นทุนที่จําเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้ 
 5.5 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา 
   ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดินค่า

พัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ 
   ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อประโยชน์ใน

อนาคต ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซ่ึ งที่ดิน รวมทั้ง
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดิน เฉพาะในขณะที่มีการพัฒนาที่ดินนั้น  

   ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า 

   บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 5.6 ต้นทุนการกู้ยืม 
   ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้อง

ใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จส้ินหรือ
หยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดําเนินการพัฒนาต่อไป ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
งวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น ๆ 

   สําหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าว
ประกอบด้วยดอกเบี้ยท่ีจ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนําเงินกู้นั้นไปลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินที่กู้มา
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดอกเบี้ยจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้ งขึ้น
เป็นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่
รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ 

 
 5.7 เงินลงทุน  
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ

ดําเนินงาน ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบ
การเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอํานาจ
ควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) 

 
  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด 
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ของหลักทรัพย์บันทึกเป็นกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตราสารทุนในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอ
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ซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดท้ายของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

5.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดิน ค่าพัฒนา

ที่ดิน ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้าม)ี 
   ที่ดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา 
   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภทอาคารพักอาศัยให้เช่าคํานวณจาก

ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 
อาคารพักอาศัยให้เช่า 30  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10  ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
 5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
   ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
   ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา

สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อ
ถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5  ปี 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย 5  ปี 
เครื่องใช้สํานักงาน 5  ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

   บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี 
   บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกันเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
ของสินทรัพย์นั้น 

   ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
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   บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์ 
รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายหรือตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

 5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัด

จําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจําหน่ายและบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจาก
วันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 
  
 5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงใน
ราคาทุน 

 
 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

   บริษัทและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์
อ่ืนทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัท
ย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด
ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่  

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการ
ประเมินมูลค่าที่ระมัดระวังที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ และสามารถสะท้อนถึงจํานวนเงินที่
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้น
ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

   บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม
หรือค่าตัดจําหน่าย 
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 5.13 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม

โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท
ที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 
 5.14 ประมาณการหนี้สิน 

   ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระ
หนี้สินเกิดขึ้นจากภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 
 5.15 สัญญาเช่าการเงิน 

   สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
ให้กับบริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซ้ือทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพัน
สําหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจํานวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงวดปีปัจจุบันตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 

 
 5.16 เครื่องมือทางการเงิน 

   บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง
ฐานะการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการค้า 

   เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้
การค้ารวมตั๋วเงินรับ-จ่าย เงินกู้ยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้
ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
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 5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
  ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่

พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปีท่ีเกิดรายการ 

 
  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

   บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักการ
ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ 

   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 5.18 กําไรต่อหุ้น 

   กําไรต่อหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร
สําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรียกชําระ
แล้วในระหว่างปี 
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5.19 ภาษีเงินได้ 
  ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 
  ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

  บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนที่จะต้องจ่าย คํานวณตาม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ 20% ของกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจาก
ปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออก
ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคํานวณภาษี 
  นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้โดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรกําหนดและตามคําส่ังกรมสรรพากร เรื่องการคํานวณ
กําไรและเงินได้สุทธิสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจะแตกต่างไปจากหลักการบัญชีที่เลือก
ปฏิบัติในบางกรณีได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนขาย ดอกเบี้ยจ่าย และ
ค่าเส่ือมราคาสําหรับกลุ่มทรัพย์สินประเภทค่าพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
  บริษัทย่อยอีก  1 แห่ง บันทึกภาษีเงินได้  (ถ้ามี) ตามจํานวนที่จะต้องจ่าย คํานวณตาม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีที่กําหนดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษี 
อัตราภาษีเงินได้เป็นดังนี้ 

 อัตราภาษี 
 2560  2559 
กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ (บาท)    
1 - 300,000 ยกเว้น  ยกเว้น 
300,001 - 3,000,000 15%  ยกเว้น 
มากกว่า 3,000,000 20%  ยกเว้น 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สําหรับ
งวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชําระ
หนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกัน 
    ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน 

 
 5.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

   ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และ
หนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 
 5.20.1 ประมาณการต้นทุนโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน 

   บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจ้าง
ปลูกสร้างบ้าน จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคํานวณจํานวนและมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้างท่ีต้องใช้ในโครงการปลูกสร้างบ้านดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ต้นทุนการกู้ยืม 
และต้นทุนงานสาธารณูปโภคที่ต้องใช้ในงานโครงการปลูกสร้างบ้านจนเสร็จ ประกอบกับ
การพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
บริษัทและบริษัทย่อยจะทําการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ําเสมอ และทุกคราวที่
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสําคัญ 

 
 5.20.2 สัญญารับเหมาก่อสร้าง 

   บริษัทย่อยรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าภายในโครงการของบริษัทโดยอ้างอิงกับ
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอัตราร้อยละที่วิศวกรกําหนดทั้งนี้ไม่รวม
ต้นทุนที่ดิน เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้างถูกกําหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย
วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขั้นความสําเร็จของงาน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากวิศวกร 
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 5.20.3 ประมาณการผลขาดทุนสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน 
   ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
รับประกันผลงานและการเรียกร้องค่าความเสียหายจากงานปลูกสร้างบ้านตามสัญญา โดย
อาศัยการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงและ
ข้อมูลสถิติในอดีต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่าง
กันอาจมีผลต่อจํานวนประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน 

 
 5.20.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา 
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น  โดยค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด  จํานวนค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้หัวข้อ
ต้นทุนขายและบริการในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

 
  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา 
   บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอ

การพัฒนา เมื่อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ ฝ่ ายบริหาร
พิจารณาปรับลดมูลค่าของต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนาเท่ากับมูลค่าที่คาด
วา่จะได้รับคืนสุทธิ  

 
 5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

   บริษัทประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามที่กฎหมาย
กําหนดและใช้มูลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคํานวณ โดยบันทึก
รับรู้หนี้สินตามสัดส่วนพื้นที่ท่ีมกีารโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 

 
 5.20.6 สัญญาเช่า  

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง
การเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อ
พิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่ 
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 5.20.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
   ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถรับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้
แต่ละราย โดยคํานึงถึงประวัติการจ่ายชําระหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้างและฐานะการเงิ นที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น 

 
 5.20.8 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

   บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานาน 
การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่
นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
 5.20.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

   ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 
   นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 
 5.20.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้น
เกิดขึ้น 

   นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํา
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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  5.20.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   ในการบันทึกและวัดมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 
  5.20.12 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
   บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 
  5.20.13 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
   หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตรา
คิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน
พนักงาน เป็นต้น 

 
  5.20.14 ภาระหนี้สินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์  
     บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณการมูลค่าจ่ายซ้ือที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย

ฝ่ายบริหารได้ประมาณการจากมูลค่าจ่ายซ้ือที่ดินจากลูกค้าเดิมของโครงการในอดีต 
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6. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้
เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวซ่ึงเป็นรายการ
ปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  ไทย  เป็นบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จํากัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จํากัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท ทรัพย์นําชัยพัฒนา จํากัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท นําชัย กอล์ฟ แมแนจเม้นท์ จํากัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท ธัญญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด   ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สถาพรวัฒนาขนส่ง  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จํากัด  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณอรอุษา  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
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  รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

   บาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายกําหนดราคา  2560  2559  2560  2559 
รายการในระหว่างปี          
บริษัทย่อย          
ดอกเบี้ยรับ          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  172,499.96  156,273.93 
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  3,015,520.56  2,697,616.44 
รายได้อื่นๆ - ค่าเช่าสํานักงาน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  60,000.00  60,000.00 
รายได้อื่นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด อัตรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  16,822.44  16,822.44 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด ขั้นต่ํา  20,000 บาท / โครงการ  -  -  2,185,000.00  2,657,400.00 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง          
รายได้จากการขาย          
 คุณอรอุษา ตันฑเทอดธรรม ราคาตลาด  -  4,004,046.00  -  4,004,046.00 
รายได้อื่นๆ - ค่าเช่าสํานักงาน          
 บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จํากัด อัตรา 10,000 บาท ต่อเดือน และ  720,000.00  360,000.00  720,000.00  360,000.00 
 อัตรา 40,000 บาท ต่อเดือน         
ค่าบริการก่อสร้างบ้าน          
 บริษัท พรีแค๊สท์ สเตชั่น จํากัด ราคาที่ตกลงร่วมกัน  51,673,420.00  61,286,031.58  51,673,420.00  61,286,031.58 
ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง          
 บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด ราคาตลาด  31,946,000.88  35,930,086.42  31,946,000.88  35,930,086.42 
 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จํากัด ราคาตลาด  7,773.55  12,337.10  7,773.55  12,337.10 
ค่าเช่าที่ดิน          
 นางพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  -  495,000.00  -  495,000.00 
 บริษัท ทรัพย์นําชัยพัฒนา จํากัด เดือนละ 55,000 บาท  660,000.00  165,000.00  660,000.00  165,000.00 
ค่าสมาชิกกอล์ฟ          
 บริษัท นําชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด ราคาตลาด  742,237.60  158,190.11  742,237.60  158,190.11 
ค่าเช่ารถกอล์ฟ          
 บริษัท ธัญญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ จํากัด ราคาตลาด  -  5,400.00  -  5,400.00 
ดอกเบี้ยจ่าย          
 คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  1,097,682.87  2,099,616.44  1,097,682.87  1,608,897.26 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  13,415,773.98  -  13,415,773.9

8 
 - 
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 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด         
 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - -  54,000,000.00  20,500,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหว่างปี  - - -  -  35,000,000.00 
 ยอดลดลงระหว่างปี  - - -  (2,000,000.00)  (1,500,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - -  52,000,000.00  54,000,000.00 
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด         
 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - -  3,000,000.00  1,000,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหว่างปี  - - -  -  2,000,000.00 
 ยอดลดลงระหว่างปี  - - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - -  3,000,000.00  3,000,000.00 
   - - -  55,000,000.00  57,000,000.00 
ค่าเช่าค้างรับ         
 บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด  - - -  78,000.00  - 
ดอกเบี้ยค้างรับ         
 บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด  - - -  172,499.96  - 
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด  - - - - 6,010,246.59  2,994,726.03 
   - - -  6,182,746.55  2,994,726.03 
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด  - - -  26,750.00  - 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จํากัด  - - -  1,617,265.05  3,321,884.35 
 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์          
  เดคคอร์เรช่ัน จํากัด  4,370.96  5,117.81  4,370.96  5,117.81 
 - บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด  5,444,092.96  5,816,207.55  5,444,092.96  5,816,207.55 
 - บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จํากัด  36,532,230.18  29,860,074.00  36,532,230.18  29,860,074.00 
 - บริษัท นําชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด  -  47,424.40  -  47,424.40 
 - บริษัท ทรัพย์นําชัยพัฒนา จํากัด  660,000.00  165,000.00  660,000.00  165,000.00 
 - คุณสมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม  -  3,439,368.62  -  3,439,368.62 
   42,640,694.10  39,333,192.38  44,284,709.15  42,655,076.73 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ         
 - คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  81,000,000.00  64,000,000.00  81,000,000.00  29,000,000.00 
 ยอดเพ่ิมระหว่างปี  181,900,000.00  176,000,000.00  181,900,000.00  176,000,000.00 
 ยอดลดลงระหว่างปี  (246,000,000.00)  (159,000,000.00)  (246,000,000.00)  (124,000,000.00) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  16,900,000.00  81,000,000.00  16,900,000.00  81,000,000.00 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย         
 คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  2,631,278.76  1,533,595.89  1,569,497.94  471,815.07 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด  13,415,773.98  -  13,415,773.98  - 
   16,047,052.74  1,533,595.89  14,985,271.92  471,815.07 
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จํากัด         
 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่างปี  306,000,000.00  -  306,000,000.00  - 
 ยอดลดลงระหว่างปี  (30,000,000.00)  -  (30,000,000.00)  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  276,000,000.00  -  276,000,000.00  - 

 
  เงินกู้ยืมกรรมการและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท และจ่ายชําระเงินกู้ยืมของบริษัท 
  เงินกู้ยืมกรรมการและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญา

ใช้เงิน โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และกําหนดจ่ายชําระเมื่อทวงถาม 
 
 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ําประกัน
เพื่อค้ําประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท 
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งนี้
ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ 
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ผู้บริหาร        
ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,946,858.05  29,475,781.10  30,946,858.05  29,475,781.10 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,192,105.00  1,109,293.00  1,192,105.00  1,109,293.00 
 รวม 32,138,963.05  30,585,074.10  32,138,963.05  30,585,074.10 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสดในมือ 437,000.00  552,000.00  437,000.00  552,000.00 

เงินฝากกระแสรายวัน 10,647,118.21  5,722,303.23  10,521,728.22  5,244,080.28 

เงินฝากออมทรัพย์ 10,630,243.60  6,730,656.38  8,793,933.28  4,985,810.74 

เงินฝากประจํา 3 เดือน 237,547.86  235,445.37  -  - 

  รวม 21,951,909.67  13,240,404.98  19,752,661.50  10,781,891.02 

 
  เงินฝากธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้รับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราท่ีธนาคารกําหนด 
 
8. เงินลงทุนชั่วคราว  
  บัญชีประกอบด้วย 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2560  2559 

  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

เงินฝากประจํา 12 เดือน  126,655.54  126,655.54  125,291.12  125,291.12 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์         

  ตราสารหนี ้  498,517.00  574,902.47  498,517.00  570,797.61 

   รวม  625,172.54  701,558.01  623,808.12  696,088.73 

 
9. สินค้าคงเหลือ  
  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

ราคาทุนบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 490,083,415.23  626,595,491.53 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (3,720,998.99)    (3,720,998.99) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 486,362,416.24  622,874,492.54 
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  บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่เซ็นต์สัญญาแล้ว ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 หน่วย  ล้านบาท  หน่วย  ล้านบาท 

บ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 283  490.08  433  626.60 

บ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จท่ีเซ็นต์สัญญา        

 จะซื้อจะขายแล้ว (50)  (75.92)  (63)  (77.94) 

บ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        

 ยกไปท่ียังไม่ได้ทําสัญญาจะซื้อจะขาย 233  414.16  370  548.66 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินค้าคงเหลือของบริษัทบางส่วนจํานวน 471.56 ล้านบาท และ 

545.04 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นําไปค้ําประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 

 
10. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 
  10.1 ต้นทุนการพัฒนาท่ีดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ท่ีดินและค่าพัฒนาท่ีดิน 3,128,940,568.15  3,410,550,976.98  3,128,940,568.15  3,410,550,976.98 

ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค 1,148,446,802.46  1,020,672,985.59  1,148,446,802.46  1,020,672,985.59 

บ้านระหว่างปลูกสร้าง 5,343,855,891.57  4,938,171,325.92  5,343,855,891.57  4,938,171,325.92 

ดอกเบ้ียคิดเข้าต้นทุน 457,147,853.64  426,546,056.13  457,147,853.64  426,546,056.13 

 รวม 10,078,391,115.82  9,795,941,344.62  10,078,391,115.82  9,795,941,344.62 

หัก โอนไปสินค้าสําเร็จรูป     (486,362,416.24)  (626,595,491.53)  (486,362,416.24)  (626,595,491.53) 

 โอนไปต้นทุนขายสะสม (7,502,404,805.13)  (6,560,798,247.77)  (7,502,404,805.13)  (6,560,798,247.77) 

ต้นทุนการพัฒนาท่ีดิน - สุทธิ 2,089,623,894.45  2,608,547,605.32  2,089,623,894.45  2,608,547,605.32 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินในโครงการของบริษัท 
ส่วนใหญ่ได้นําไปค้ําประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 

  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องส่วน
หนึ่งจํานวนเงินประมาณ  59.33 ล้านบาท และ 38.04 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนสําหรับการคํานวณดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.45 
และร้อยละ 5.16 ตามลําดับ  

 
 10.2 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู่ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยู่ต้นปี 22  21 
จํานวนโครงการที่เปิดใหม่ -  3 
จํานวนโครงการที่ปิดแล้ว (1)  (1) 
จํานวนโครงการที่โอนไปที่ดินรอพัฒนา (1)  (1) 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยู่ส้ินปี 20  22 
มูลค่าขายรวมของโครงการที่เปิดดําเนินการอยู่ (ล้านบาท) 13,617.71  12,415.14 
มูลค่าซ้ือขายท่ีได้ทําสัญญาแล้วทั้งส้ิน (ล้านบาท) 9,375.98  8,861.65 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที่เปิดดําเนินการอยู่ 68.85  71.38 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องทําการพัฒนาโครงการในส่วน

ของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการที่ดําเนินอยู่เป็นมูลค่า 54.22 ล้านบาท และ 39.27 ล้าน
บาท ตามลําดับ  
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11. ที่ดินรอการพัฒนา 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดยกมา 1,464,839,032.71  1,595,394,339.33  1,391,431,473.71  1,521,986,780.33 

บวก  ซื้อเพ่ิมในระหว่างปี -  9,864,466.38  -  9,864,466.38 

 รับโอนมาจากต้นทุนพัฒนาที่ดิน 328,795,656.00  -  328,795,656.00  - 

หัก โอนออกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน -  (140,419,773.00)  -  (140,419,773.00) 

ยอดคงเหลือ 1,793,634,688.71  1,464,839,032.71  1,720,227,129.71  1,391,431,473.71 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นําที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนจํานวนเงิน 1,700.24 

ล้านบาท และ 1,382.33 ล้านบาท ตามลําดับ นําไปค้ําประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 

 
12.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

       สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,281,351.50  3,961,539.12  4,188,766.45  3,897,709.50 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 217,207.62  695,740.64  217,207.62  695,740.64 

ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง  -  180,000.00  -  180,000.00 

เงินให้กู้ยืมพนักงาน 506,184.71  336,593.58  498,834.63  290,454.02 

เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา 2,136,576.27  4,816,383.00  2,136,576.27  4,816,383.00 

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า -  8,319,514.25  -  8,319,514.25 

ดอกเบี้ยค้างรับ -  -  6,182,746.55  2,994,726.03 

ลูกหนี้อื่น 1,010,298.75  1,724,402.00  1,010,298.75  1,724,402.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,528,484.45  2,339,412.99  1,603,393.01  2,339,238.20 

          รวม 9,680,103.30  22,373,585.58  15,837,823.28  25,258,167.64 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (610,556.00)  (2,037,556.00)  (610,556.00)  (2,037,556.00) 

          สุทธิ 9,069,547.30  20,336,029.58  15,227,267.28  23,220,611.64 
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี ดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 
ยอดต้นปี 2,037,556.00  610,556.00 
เพิ่มขึ้น -  1,427,000.00 
ลดลง (1,427,000.00)  - 
ยอดส้ินปี 610,556.00  2,037,556.00 

 
 รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงในระหว่างปี 2560 เกิดจากได้รับชําระเงิน 

 
13. เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินฝากประจํา จํานวนเงิน 9,156,986.60 บาท และ 
8,223,297.19 บาท ตามลําดับ ได้นําไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะส่วนกลาง ค้ําประกันการขอกู้เงินของลูกค้า และค้ําประกันการใช้น้ํามัน ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 35 

  เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามท่ีธนาคารกําหนด 
 
14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

     วิธีส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

 ทุนชําระแล้ว (บาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จํานวนเงิน (บาท)  จํานวนเงิน (บาท) 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย                 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                

 แมเนจเม้นท์ จํากัด 10,000,000.00  10,000,000.00  100  100  15,105,749.21  19,442,092.94  11,864,497.95  11,864,497.95 

บริษัท ควอลิต้ี ลิฟว่ิง                

 แมเนจเม้นท์ จํากัด 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  (3,136,341.51)  (3,145,738.16)  -  - 

         11,969,407.70  16,296,354.78  11,864,497.95  11,864,497.95 

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า         -  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ         11,969,407.70  16,296,354.78  11,864,497.95  11,864,497.95 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบัญชี   จํานวนที ่  จํานวนที ่  จํานวนที่รับโอน  ยอดตามบัญชี  
 ณ 31 ธ.ค. 59  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 60 
ราคาทุน          
ที่ดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 
อาคารพักอาศัยให้เช่า 152,629,634.13  -  -  -  152,629,634.13 
ระบบสาธารณูปโภค 26,022,173.24  -  -  -  26,022,173.24 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 10,544,960.32  -  -  -  10,544,960.32 
 234,557,239.88  -  -  -  234,557,239.88 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารพักอาศัยให้เช่า (9,849,502.95)  (4,910,973.51)  -  -  (14,760,476.46) 
ระบบสาธารณูปโภค (6,247,836.22)  (3,117,511.87)  -  -  (9,365,348.09) 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (4,222,558.06)  (2,108,990.82)  -  -  (6,331,548.88) 
รวม (20,319,897.23)  (10,137,476.20)  -  -  (30,457,373.43) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ 214,237,342.65        204,099,866.45 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบัญชี   จํานวนที ่  จํานวนที ่  จํานวนที่รับโอน  ยอดตามบัญชี  
 ณ 31 ธ.ค. 58  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 59 
ราคาทุน          
ที่ดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 
อาคารพักอาศัยให้เช่า 152,629,634.13  -  -  -  152,629,634.13 
ระบบสาธารณูปโภค 26,022,173.24  -  -  -  26,022,173.24 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 10,531,822.00  13,138.32  -  -  10,544,960.32 
 234,544,101.56  13,138.32  -  -  234,557,239.88 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารพักอาศัยให้เช่า (5,431,184.53)  (4,418,318.42)  -  -  (9,849,502.95) 
ระบบสาธารณูปโภค (2,602,217.28)  (3,645,618.94)  -  -  (6,247,836.22) 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (2,106,364.48)  (2,116,193.58)  -  -  (4,222,558.06) 
รวม (10,139,766.29)  (10,180,130.94)  -  -  (20,319,897.23) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ 224,404,335.27        214,237,342.65 

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทเป็นอาคารพักอาศัยให้เช่าที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุน ทั้งนี้ส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมเครื่อง
ตกแต่งและติดตั้ง) มีมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 โดยใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นจํานวนเงิน 207.89 ล้านบาท และ 209.86 ล้านบาท ตามลําดับ  
ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นข้อมูลในระดับ 3 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.6) 
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สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมรีายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ จํานวนเงิน 
16,800,633.53 บาท และ 16,614,277.20 บาท ตามลําดับ และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและต้นทุนทางการ
เงิน จํานวนเงิน 23,809,244.48 บาท และ 24,386,772.23 บาท ตามลําดับ ที่ได้รับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้นําอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งจํานวนไปค้ํา
ประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 

 
16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย  
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

 จํานวนที ่
เพ่ิมข้ึน 

 
 

จํานวน 
ที่ลดลง 

 จํานวนที่รับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          
ที่ดิน  - สํานักงาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    58,370,962.35  -  (4,965,155.34)  9,454,558.54  62,860,365.55 
อาคาร  - สํานักงาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    115,462,002.70  -  (3,157,423.69)  -  112,304,579.01 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  -  -  -  12,018,286.51 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 8,916,500.10  199,311.34  -  -  9,115,811.44 
เครื่องใช้สํานักงาน 14,142,951.00  2,300,838.99  -  -  16,443,789.99 
เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          
 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 12,855,698.20  2,718,232.91  -  -  15,573,931.11 
ยานพาหนะ 25,455,247.63  492,200.00  -  -  25,947,447.63 
    รวม 304,512,372.73  5,710,583.24  (8,122,579.03)  9,454,558.54  311,554,935.48 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       
อาคาร - สํานักงาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (79,407,866.34)  (5,312,314.74)  2,247,339.42  -  (82,472,841.66) 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,991,328.30)  (868,116.50)  -  -  (5,859,444.80) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (7,239,348.76)  (1,117,836.95)  -  -  (8,357,185.71) 
เครื่องใช้สํานักงาน (8,396,700.99)  (2,865,631.06)  -  -  (11,262,332.05) 
เครื่องใช้สํานักงาน - ภายใต้สัญญาเช่า          
 การเงิน (461,449.60)  (500,759.77)  -  -  (962,209.37) 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (8,609,615.11)  (2,098,049.69)  -  -  (10,707,664.80) 
ยานพาหนะ (14,852,869.84)  (2,218,925.29)  -  -  (17,071,795.13) 
    รวม (178,086,083.23)  (14,981,634.00)  2,247,339.42  -  (190,820,377.81) 
สุทธิ 126,426,289.50        120,734,557.67 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า          
 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  -  -  -  (2,688,933.99) 
 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ -  (280,924.56)  -  -  (280,924.56) 
    รวม (2,688,933.99)  (280,924.56)  -  -  (2,969,858.55) 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 123,737,355.51        117,764,699.12 

 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 58 

 จํานวนที ่
เพ่ิมข้ึน 

 
 

จํานวน 
ที่ลดลง 

 จํานวนที่รับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทุน          
ที่ดิน  - สํานักงาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    67,463,474.89  -  -  (9,092,512.54)  58,370,962.35 
อาคาร  - สํานักงาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    115,462,002.70  -  -  -  115,462,002.70 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  5,344,047.92  -  -  12,018,286.51 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10,214,367.72  210,790.16  (1,514,057.78)  5,400.00  8,916,500.10 
เครื่องใช้สํานักงาน 31,301,979.30  1,192,698.68  (18,351,726.98)  -  14,142,951.00 
เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          
 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 26,100,189.93  1,041,117.51  (14,285,609.24)  -  12,855,698.20 
ยานพาหนะ 24,392,733.15  3,456,290.00  (4,788,707.52)  2,394,932.00  25,455,247.63 
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,400,332.00  -  -  (2,400,332.00)  - 
    รวม 341,300,042.52  11,244,944.27  (38,940,101.52)  (9,092,512.54)  304,512,372.73 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       
อาคาร - สํานักงาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (74,020,726.20)  (5,387,140.14)  -  -  (79,407,866.34) 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,589,807.16)  (401,521.14)  -  -  (4,991,328.30) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (7,172,152.95)  (1,576,818.12)  1,510,527.74  (905.43)  (7,239,348.76) 
เครื่องใช้สํานักงาน (24,288,158.54)  (2,668,281.71)  18,559,739.26  -  (8,396,700.99) 
เครื่องใช้สํานักงาน - ภายใต้สัญญาเช่า          
 การเงิน -  (461,449.60)  -  -  (461,449.60) 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (20,515,430.79)  (2,446,484.37)  14,352,300.05  -  (8,609,615.11) 
ยานพาหนะ (15,077,268.70)  (2,158,863.66)  3,515,169.51  (1,131,906.99)  (14,852,869.84) 
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (850,033.86)  (282,778.56)  -  1,132,812.42  - 
    รวม (200,640,482.49)  (15,383,337.30)  37,937,736.56  -  (178,086,083.23) 
สุทธิ 140,659,560.03        126,426,289.50 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า          
 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  -  -  -  (2,688,933.99) 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 137,970,626.04        123,737,355.51 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค.59 
 

จํานวนที ่

เพ่ิมข้ึน 

 

 

จํานวน 

ที่ลดลง 
 

จํานวนที่รับ

โอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ที่ดิน  - สํานักงาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    58,370,962.35  -  (4,965,155.34)  9,454,558.54  62,860,365.55 

อาคาร - สํานักงาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

           - สโมสร    115,462,002.70  -  (3,157,423.69)  -  112,304,579.01 

บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  -  -  -  12,018,286.51 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,545,649.16  199,311.34  -  -  2,744,960.50 

เครื่องใช้สํานักงาน 13,346,921.14  2,300,838.99  -  -  15,647,760.13 

เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          

 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 

เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 12,690,805.68  2,718,232.91  -  -  15,409,038.59 

ยานพาหนะ 23,965,835.63  492,200.00  -  -  24,458,035.63 

    รวม 295,691,187.41  5,710,583.24  (8,122,579.03)  9,454,558.54  302,733,750.16 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       

อาคาร - สํานักงาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 

           - สโมสร (79,407,866.34)  (5,312,314.74)  2,247,339.42  -  (82,472,841.66) 

บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,991,328.30)  (868,116.50)  -  -  (5,859,444.80) 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (2,079,887.86)  (198,642.58)  -  -  (2,278,530.44) 

เครื่องใช้สํานักงาน (7,643,904.73)  (2,839,334.70)  -  -  (10,483,239.43) 

เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          

     การเงิน (461,449.60)  (500,759.77)  -  -  (962,209.37) 

เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (8,448,559.34)  (2,095,171.18)  -  -  (10,543,730.52) 

ยานพาหนะ (13,404,150.50)  (2,180,454.39)  -  -  (15,584,604.89) 

    รวม (170,564,050.96)  (13,994,793.86)  2,247,339.42  -  (182,311,505.40) 

สุทธิ 125,127,136.45        120,422,244.76 

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                        

 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  -  -  -  (2,688,933.99) 

    รวม (2,688,933.99)  -  -  -  (2,688,933.99) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 122,438,202.46        117,733,310.77 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
 

ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค.58 

 
จํานวนที ่
เพ่ิมข้ึน 

 
 

จํานวน 
ที่ลดลง 

 
จํานวนที่รับ

โอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทุน          
ที่ดิน  - สํานักงาน                                                660,000.00  -  -  -  660,000.00 
           - สโมสร    67,463,474.89  -  -  (9,092,512.54)  58,370,962.35 
อาคาร - สํานักงาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
           - สโมสร    115,462,002.70  -  -  -  115,462,002.70 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,674,238.59  5,344,047.92  -  -  12,018,286.51 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3,843,516.78  210,790.16  (1,514,057.78)  5,400.00  2,545,649.16 
เครื่องใช้สํานักงาน 29,162,970.46  1,189,787.47  (17,005,836.79)  -  13,346,921.14 
เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          
 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 25,935,297.41  1,041,117.51  (14,285,609.24)  -  12,690,805.68 
ยานพาหนะ 22,881,434.23  3,456,290.00  (4,766,820.60)  2,394,932.00  23,965,835.63 
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,400,332.00  -  -  (2,400,332.00)  - 
    รวม 331,113,991.30  11,242,033.06  (37,572,324.41)  (9,092,512.54)  295,691,187.41 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                                       
อาคาร - สํานักงาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (74,020,726.20)  (5,387,140.14)  -  -  (79,407,866.34) 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (4,589,807.16)  (401,521.14)  -  -  (4,991,328.30) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (3,146,394.94)  (443,115.23)  1,510,527.74  (905.43)  (2,079,887.86) 
เครื่องใช้สํานักงาน (22,241,608.18)  (2,616,297.62)  17,214,001.07  -  (7,643,904.73) 
เครื่องใช้สํานักงาน-ภายใต้สัญญาเช่า          
     การเงิน -  (461,449.60)  -  -  (461,449.60) 
เครื่องตกแต่งและติดต้ัง (20,357,253.52)  (2,443,605.87)  14,352,300.05    (8,448,559.34) 
ยานพาหนะ (13,665,441.33)  (2,100,088.77)  3,493,286.59  (1,131,906.99)  (13,404,150.50) 
ยานพาหนะ-ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (850,033.86)  (282,778.56)  -  1,132,812.42  - 
    รวม (192,998,169.48)  (14,135,996.93)  36,570,115.45  -  (170,564,050.96) 
สุทธิ 138,115,821.82        125,127,136.45 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า                                        
 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  -  -  -  (2,688,933.99) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 135,426,887.83        122,438,202.46 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจํานวน 100.52 ล้านบาท 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 45.53 ล้านบาท และ 49.53 ล้านบาท ตามลําดับ นําไปจดจํานองค้ําประกัน
เงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หนึ่งแห่งวงเงิน 25 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 
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สินทรัพย์ที่ตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุน ดังนี้ 
 บาท 

รายการสินทรัพย์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
อาคาร - สํานักงาน  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00 
อาคาร - สโมสร  9,624,108.07  2,536,794.06  9,624,108.07  2,536,794.06 
บ้านตัวอย่างและสํานักงานขาย  14,763,000.01  12,932,000.00  14,763,000.01  12,932,000.00 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์  4,800,333.00  2,261,246.21  1,859,363.83  1,534,328.72 
เคร่ืองใช้สํานักงาน  5,668,588.60  2,593,736.55  5,006,929.20  1,932,077.15 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  4,893,074.30  1,435,789.74  4,742,574.30  1,285,289.74 
ยานพาหนะ  5,540,676.30  6,913,437.30  4,070,264.30  5,713,025.30 
  รวม  55,493,082.28  38,876,305.86  50,269,541.71  36,136,816.97 

 
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย  
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

 จํานวนท่ี  
เพิ่มข้ึน / รับโอน 

 จํานวนท่ี 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  7,646,498.85  4,304,610.00  -  11,951,108.85 
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  2,300,500.00  -  (2,300,500.00)  - 
 รวม  9,946,998.85  4,304,610.00  (2,300,500.00)  11,951,108.85 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม  (5,017,333.95)  (1,182,193.32)  -  (6,199,527.27) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  4,929,664.90      5,751,581.58 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

 จํานวนท่ี  
เพิ่มข้ึน / รับโอน 

 จํานวนท่ี 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  7,700,341.25  396,970.00  (450,812.40)  7,646,498.85 
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  -  2,300,500.00  -  2,300,500.00 
 รวม  7,700,341.25  2,697,470.00  (450,812.40)  9,946,998.85 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม  (4,587,116.19)  (881,027.16)  450,809.40  (5,017,333.95) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  3,113,225.06      4,929,664.90 
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 63,755,123.84  42,757,516.54 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 340,430,000.00  1,128,430,000.00 
  รวม  404,185,123.84  1,171,187,516.54 

 
   วงเงิน (ล้านบาท)       

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ย  วันครบกําหนด  ภาระค้ําประกัน 

วงเงินเบิกเกินบัญชี          
บริษัทใหญ่          
 - แห่งที่ 1 25.00  25.00  อัตรา MOR ต่อปี   เมื่อทวงถาม  -  จดจํานองที่ดินและอาคารสโมสร 
          บางส่วนของบริษัท 

-  แห่งที่ 2 20.00  20.00  อัตรา MOR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  เมื่อทวงถาม  - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บนที่ดินโครงการ 

-  แห่งที่ 3 15.00  15.00  อัตรา MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เมื่อทวงถาม  - ค้ําประกันโดยที่ดินของญาติ
กรรมการ 

-  แห่งที่ 4 5.00  5.00  อัตรา MOR   1 ปี (ทบทวน 
วงเงินทุกปี) 

 - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บนที่ดินโครงการ 

 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
บริษัทใหญ่          
 - แห่งที่ 1 35.00  35.00  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  29 มีนาคม 2561  - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - แห่งที่ 2 10.43  10.43  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  2 กุมภาพันธ์ 2561  -  จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป 
 ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ 

 - แห่งที่ 3 25.00  25.00  MLR ลบร้อยละ 1.625 ต่อปี  28 กุมภาพันธ์ 2561  -  จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
 บนที่ดินของบริษัท 

 - แห่งที่ 4 120.00  120.00  MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  21 พฤษภาคม 2561  - ค้ําประกันโดยที่ดินของญาติ
กรรมการ 

 - แห่งที่ 5 100.00  138.00  อัตรา MLR ต่อปี   27 เมษายน 2561 และ 
18 มกราคม 2561 

 - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ 

 - แห่งที่ 6 50.00  -  อัตรา MLR ต่อปี   26 เมษายน 2561  -  จดจํานองที่ดินของบริษัท 
 - แห่งที่ 7 236.00  -  อัตราร้อยละ 10 ต่อปี  

 
 7 กรกฎาคม 2561 และ  

20 ธันวาคม 2561 
 

 - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ 

 - แห่งที่ 8 -  800.00  อัตราร้อยละ 5.35 ต่อปี    24 พฤษภาคม 2560 
 

 - จดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ 

 576.43  1,128.43        
 รวมวงเงิน 641.43  1,193.43       
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 ภายใต้สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ท่ีกําหนดไว้นี้ 

   นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กําหนดในเรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) ไม่จําหน่าย 
จ่ายโอน ให้เช่า จํานํา จํานอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพันที่มีผลทําให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของผู้กู้ (3) การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) การงดจ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของผู้กู้ (5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การ
ยกผลประโยชน์จากการทําประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น 

 
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 บัญชีนี้ประกอบด้วย 
 บาท 
 งบการเงินรวม                                                                                                                                                                                                                                                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
เจ้าหนี้การค้า 79,033,948.74  101,700,010.13  79,033,948.74  101,700,010.13 
เจ้าหนี้อื่นๆ 3,164,134.76  3,412,496.29  3,164,134.76  3,412,496.29 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1,616,747.80  1,531,638.71  1,616,747.80  1,530,567.65 
อื่น ๆ 1,899,425.61  105,076.00  1,899,425.61  105,076.00 
 รวม 85,714,256.91  106,749,221.13  85,714,256.91  106,748,150.07 

 
20.  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดังนี้ 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2560  2559 
  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  820,867.71  25,852.29  846,720.00  829,354.71  71,622.14  900,976.85 
ถึงกําหนดการจ่ายชําระหลัง             
 จากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี  14,445.57  45,894.83  60,340.40  840,201.93  71,872.02  912,073.95 
  รวม  835,313.28  71,747.12  907,060.40  1,669,556.64  143,494.16  1,813,050.80 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสัญญาเช่าการเงินเครื่องใช้สํานักงานหนึ่งสัญญา กับ

บริษัทลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,503,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาผ่อน
ชําระ 36 งวด จ่ายชําระงวดเดือนละ 70,560.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ ที่
กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 

  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีการค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท 
  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สิ น
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หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    
แห่งท่ี 1 520,535,846.90  403,562,341.50 
แห่งท่ี 2 353,765,086.85  450,131,224.44 
แห่งท่ี 3 124,000,000.00  124,000,000.00 
แห่งท่ี 4 27,400,000.00  - 
      รวม 1,025,700,933.75  977,693,565.94 
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (146,110,632.70)    (329,997,870.93) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 879,590,301.05  647,695,695.01 

 

  บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  977,693,565.94  1,163,918,484.41 
บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี 963,340,640.35  977,206,563.73 
หัก : จ่ายคืนเงินกู้ (915,333,272.54)  (1,163,431,482.20) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,025,700,933.75  977,693,565.94 

 
 วงเงิน (ล้านบาท)     
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 
 อัตราดอกเบี้ย  ภาระค้ําประกัน 

เงินกู้ยืมระยะยาว        
บริษัทใหญ ่        
 แห่งที่ 1         
  - วงเงินที่ 1 -  139.47  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจํานองที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่ง 
  - วงเงินที่ 2 -  212.00  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ 
  - วงเงินที่ 3 -  212.64  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และที่ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที่ 4 -  217.00  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 5 264.00  264.00  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 6 334.65  380.75  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   - วงเงินที่ 10  
  - วงเงินที่ 7 354.18  -  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 8 381.50  -  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 9 145.00  -  อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
   1,479.33  1,425.86          
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 วงเงิน (ล้านบาท)     
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 
 อัตราดอกเบี้ย  ภาระค้ําประกัน 

 แห่งที่ 2        
 - วงเงินที่ 1 11.00  65.00  อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ 
 - วงเงินที่ 2 80.00  80.00  อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภาย 
 - วงเงินที่ 3 -  229.34  อัตรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หน้าบนที่ดินของโครงการและ 
  - วงเงินที่ 4 126.35  257.86  อัตรา MLR ต่อปี  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและ 
  - วงเงินที่ 5 347.42  347.42  อัตรา MLR ต่อปี  ที่ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที่ 6 9.36  -  อัตรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 7 242.64  279.39  อัตรา MLR ต่อปี   
  816.77  1,259.01     
 แห่งที่ 3        
 - วงเงินที่ 1 379.00  379.00  อัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ 
       มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภาย 
       หน้าบนที่ดินของโครงการ 
 แห่งที่ 4        
 - วงเงินที่ 1 38.00  -  อัตรา MLR  ต่อปี  จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งที่ 
       มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภาย 
       หน้าบนที่ดินของโครงการ 
 2,713.10  3,063.87     

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จํานวนเงิน 255.00 ล้านบาท 

และ 441.37 ล้านบาท  ตามลําดับ 
 
 ธนาคารในประเทศแห่งท่ี 1 

วงเงินที่ 1  
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 บริษัทได้ทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นวันที่ 30 มีนาคม 2559 
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บริษัทได้ทําหนังสือขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็น
วันที่ 31 มีนาคม 2560  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว 
วงเงินที่ 2 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญา
ครั้งแรก (วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และ 13 กันยายน 2556) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ทํา
หนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมท้ังหมดเป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนแล้ว 
วงเงินที่ 3 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญา
ครั้งแรก (วันที่ 9 ตุลาคม 2556)   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมท้ังจํานวนแล้ว 
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วงเงินที่ 4 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญา
ครั้งแรก (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมท้ังจํานวนแล้ว 
วงเงินที่ 5 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 23 ธันวาคม  2557) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ทําหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้
ประมาณการยอดเงินกู้ยืมท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 
วงเงินที่ 6 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 5 กันยายน 2559) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใน
หนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 
วงเงินที่ 7  
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภายใน
หนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 
วงเงินที่ 8 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 4 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 12 มกราคม 2560)  อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใน
หนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 
วงเงินที่ 9 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 2 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใน
หนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้  
 

 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 2 
วงเงินที่ 1 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 72 เดือน เริ่มชําระงวดแรก ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 9 เมษายน 2556)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีแล้ว 
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วงเงินที่ 2 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 96 เดือน เริ่มชําระงวดแรกภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 15 พฤษภาคม 2557)  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินบางส่วนไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีแล้ว 
วงเงินที่ 3 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 72 เดือน เริ่มชําระงวดแรกภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 20 พฤษภาคม 2556)  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนแล้ว 
วงเงินที่ 4 
  บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน  60  เดือน  เริ่มชําระงวดแรกภายใน  1  เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 19 พฤษภาคม 2557) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ทําหนังสือ
แก้ไขสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขชําระหนี้ ภายใน 72 เดือน นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ทําหนังสือแก้ไขสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เพื่อขอ
ผ่อนปรนเงื่อนไขชําระหนี้ ภายใน 72 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีแล้ว 
วงเงินที ่5 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน  48  เดือน  เริ่มชําระงวดแรกภายใน  1  เดือนนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 23 ธันวาคม 2557) ซ่ึงในปี 2558 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนแล้ว 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่โดยจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวนทั้งหมด
ภายใน 66 เดือนนับจากวันทําสัญญา  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินบางส่วนไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีแล้ว 
วงเงินที่ 6 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 48 เดือน เริ่มชําระงวดแรก ณ วันส้ินเดือนพฤษภาคม 
2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภท
เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 
วงเงินที่ 7 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 48 เดือน เริ่มชําระงวดแรก ณ วันส้ินเดือนๆที่สามนับ
จากเดือนที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 24 มีนาคม 2559) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่
คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้
ในส่วนนี้  
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 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 3 
วงเงินที่ 1 
 บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้
ประมาณการยอดเงินกู้ยืมท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 

  
ธนาคารในประเทศแห่งท่ี 4 
วงเงินที่ 1 
  บริษัทจะต้องจ่ายชําระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันที่มีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก 
(วันที่ 10 มีนาคม  2560) อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใน
หนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้ในส่วนนี้ 

 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ 
  นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กําหนดในเรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) ไม่จําหน่าย 
จ่ายโอน ให้เช่า จํานํา จํานอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพันที่มีผลทําให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้
กู้ (3) การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (4) การงดจ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อ
ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของผู้กู้ (5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชน์จาก
การทําประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น 

 
22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 170 ล้านบาท 
ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ค้ําประกันโดย
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าบนที่ดินโครงการของบริษัท 
  การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทอ่ืน  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 รายละเอียดดังนี้ 

 บาท 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                  - 
บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี   236,000,000.00 
หัก : จ่ายคืนเงินกู้   (73,874,577.60) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   162,125,422.40 
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23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
   ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานยกมา 39,885,275.00  34,772,339.00  38,739,960.00  33,841,578.00 

บวก ต้นทุนบริการ และดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 5,192,008.00  4,701,011.00  4,990,113.00  4,492,726.00 

หัก ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (636,800.00)  -  (636,800.00)  - 

หัก (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์        

    ประกันภัย (6,431,542.00)  411,925.00  (6,189,232.00)  405,656.00 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี 38,008,941.00  39,885,275.00  36,904,041.00  38,739,960.00 

 
  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในกําไรขาดทุน        

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 4,005,104.00  3,654,159.00  3,839,509.00  3,475,574.00 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,186,904.00  1,046,852.00  1,150,604.00  1,017,152.00 

รวม 5,192,008.00  4,701,011.00  4,990,113.00  4,492,726.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน        

 ต้นทุนบริการ 121,245.00  142,950.00  -  - 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,238,997.00  1,131,998.00  1,238,997.00  1,131,998.00 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,452,757.00  1,269,918.00  1,408,407.00  1,234,283.00 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,192,105.00  1,109,293.00  1,192,105.00  1,109,293.00 

ต้นทุนทางการเงิน 1,186,904.00  1,046,852.00  1,150,604.00  1,017,152.00 

รวม 5,192,008.00  4,701,011.00  4,990,113.00  4,492,726.00 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์        

 ประกันภัย (6,431,542.00)  411,925.00  (6,189,232.00)  405,656.00 

รวม  (6,431,542.00)  411,925.00  (6,189,232.00)  405,656.00 

          รวม (1,239,534.00)  5,112,936.00  (1,199,119.00)  4,898,382.00 
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   กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดขึ้นจาก 
 บาท 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 868,161.00  737,809.00 
สมมติฐานประชากร (273,243.00)  (191,295.00) 
สมมติฐานทางการเงิน 5,836,624.00  5,642,718.00 
รวม 6,431,542.00  6,189,232.00 

 
  ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
อัตราคิดลด 2.30 – 2.46  2.97 - 3.17  2.30  2.97 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00  6.00  4.00  6.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 35  0 - 39  0 - 25  0 - 24 
อัตรามรณะ  100.00 ของอัตรา

มรณะปี 2560 
 100.00 ของอัตรา

มรณะปี 2551 
 100.00 ของอัตรา

มรณะปี 2560 
 100.00 ของอัตรา

มรณะปี 2551 
อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ  5 ของอัตรามรณะ  5 ของอัตรามรณะ  5 ของอัตรามรณะ 

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 ล้านบาท 
 2560 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อัตราคิดลด (35.04)  41.40  (34.04)  40.17 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 41.31  (35.06)  40.08  (34.06) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  (34.90)  38.85  (33.91)  37.71 
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 ล้านบาท 
 2559 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อัตราคิดลด (3.42)  4.08  (3.41)  3.94 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.33  (3.81)  4.18  (3.68) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน  (3.73)  1.20  (3.60)  1.15 

                   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานที่ครบอายุเกษียณ
ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจํานวนเงิน -0- บาท และ 697,580 บาท ตามลําดับ 

 
24. ประมาณการหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 

  บัญชีนี้ประกอบด้วย 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 14,843,741.26  23,894,486.41 
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 1,753,217.43  2,653,384.25 
หัก จ่ายชําระในระหว่างปี (341,600.00)  (11,704,129.40) 
ยอดคงเหลือณ วันที่ 31 ธันวาคม  16,255,358.69  14,843,741.26 

 
25. ภาระหนี้สินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขาย
ที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่งตามสัญญาจะซ้ือจะขายลงวันที่ 3 มีนาคม 2557โดย
ตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกําหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่าที่ดินรวมถึงภาระหนี้สินที่มีต่อลูกค้าเดิมของ
โครงการ  
 ภาระหนี้สินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดยกมา 32,146,940.00  43,605,940.00  28,604,350.00  39,554,350.00 

บวก เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี -  -  -  - 

หัก ลดลงจากการจ่ายชําระและโอนกลับในระหว่างปี -  (11,459,000.00)  -  (10,950,000.00) 

ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 32,146,940.00  32,146,940.00  28,604,350.00  28,604,350.00 
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26. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 26.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้ 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   11,169,666.75  11,539,927.05  11,169,666.75  11,539,927.05 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (6,233,805.16)  (6,970,650.67)  (7,955,377.72)  (8,692,223.23) 

สุทธิ  4,935,861.59  4,569,276.38  3,214,289.03  2,847,703.82 

 
26.2 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบัญชี  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น 285,400.00  (285,400.00)  -  - 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 7,747,992.00  870,662.60  (1,237,846.40)  7,380,808.20 

 ประมาณการหนี้สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 2,968,748.25  282,323.50  -  3,251,071.75 

  รวม 11,539,927.05  867,586.10  (1,237,846.40) - 11,169,666.75 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      -  

 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า        

  เงินลงทุนเพ่ือค้า (14,456.12)  (820.98)  -  (15,277.10) 

 ต้นทุนพัฒนาที่ดินและสินค้าคงเหลือ (6,956,194.55)  737,666.49  -  (6,218,528.06) 

  รวม (6,970,650.67)  736,845.51  - - (6,233,805.16) 

  สุทธิ 4,569,276.38  1,604,431.61  (1,237,846.40)  4,935,861.59 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบัญชี  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น -  285,400.00  -  285,400.00 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,000.00  (48,000.00)  -  - 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 6,768,315.60  898,545.20  81,131.20  7,747,992.00 
 ประมาณการหนี้สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 4,778,897.28  (1,810,149.03)  -  2,968,748.25 

  รวม 12,132,999.68  (674,203.83)  81,131.20 - 11,539,927.05 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      -  
 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า        
  เงินลงทุนเพ่ือค้า (13,591.23)  (864.89)  -  (14,456.12) 
 ต้นทุนพัฒนาที่ดินและสินค้าคงเหลือ (10,603,082.79)  3,646,888.24  -  (6,956,194.55) 

  รวม (10,616,674.02)  3,646,023.35  - - (6,970,650.67) 

  สุทธิ 1,516,325.66  2,971,819.52  81,131.20  4,569,276.38 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบัญชี  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น 285,400.00  (285,400.00)  - - - 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 7,747,992.00  870,662.60  (1,237,846.40)  7,380,808.20 
 ประมาณการหนี้สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 2,968,748.25  282,323.50  -  3,251,071.75 

  รวม 11,539,927.05  867,586.10  (1,237,846.40)  11,169,666.75 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า        
  เงินลงทุนเพ่ือค้า (14,456.12)  (820.98)  -  (15,277.10) 
 ต้นทุนพัฒนาที่ดินและสินค้าคงเหลือ (8,677,767.11)  737,666.49  -  (7,940,100.62) 

  รวม (8,692,223.23)  736,845.51  - - (7,955,377.72) 

  สุทธิ 2,847,703.82  1,604,431.61  (1,237,846.40)  3,214,289.03 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบัญชี  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 

 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น -  285,400.00  -  285,400.00 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,000.00  (48,000.00)  -  - 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 6,768,315.60  898,545.20  81,131.20  7,747,992.00 
 ประมาณการหนี้สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 4,778,897.28  (1,810,149.03)  -  2,968,748.25 

  รวม 12,132,999.68  (674,203.83)  81,131.20 - 11,539,927.05 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า        
  เงินลงทุนเพ่ือค้า (13,591.23)  (864.89)  -  (14,456.12) 
 ต้นทุนพัฒนาที่ดินและสินค้าคงเหลือ (11,615,666.03)  2,937,898.92  -  (8,677,767.11) 

  รวม (11,629,257.26)  2,937,034.03  - - (8,692,223.23) 

  สุทธิ 503,742.42  2,262,830.20  81,131.20  2,847,703.82 

 
26.3 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 26.3.1  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

        สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน :        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 3,441,292.96  7,770,321.14  3,441,292.96  7,770,321.14 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างช่ัวคราว        
 ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (1,604,431.61)  (2,971,819.52)  (1,604,431.61)  (2,262,830.20) 

 รวม 1,836,861.35  4,798,501.62  1,836,861.35  5,507,490.94 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์        
 ประกันภัย 1,237,846.40  (81,131.20)  1,237,846.40  (81,131.20) 
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 26.3.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่
ใช ้

   สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับปี 20,655,290.06  25,523,001.34  25,141,732.88  31,193,135.27 

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 24%  24%  20%  20% 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คํานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 5,028,346.58  6,238,627.05  5,028,346.58  6,238,627.05 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหัก        

ในการคํานวณกําไรทางภาษี        

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ        

กําไรทางภาษี 1,115,718.82  900,700.45  1,115,718.82  1,609,689.77 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกําไรที่ไม่ต้อง        

นํามาคํานวณกําไรทางภาษี (4,307,204.05)  (2,340,825.88)  (4,307,204.05)  (2,340,825.88) 

รวมรายการกระทบยอด (3,191,485.23)  (1,440,125.43)  (3,191,485.23)  (731,136.11) 

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  1,836,861.35  4,798,501.62  1,836,861.35  5,507,490.94 

 
  26.3.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีที่ใช้ 

  สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 จํานวนภาษี 

(บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
 จํานวนภาษี 

 (บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 20,655,290.06    25,523,001.34   
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 5,028,346.58  24.00  6,238,627.05  24.44 
รายการกระทบยอด (3,191,485.23)  (15.45)  (1,440,125.43)  (5.64) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 1,836,861.35  8.55  4,798,501.62  18.80 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 
 จํานวนภาษี 

(บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
 จํานวนภาษี 

 (บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 25,141,732.88    31,193,135.27   
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 5,028,346.58  20.00  6,238,627.05  20.00 
รายการกระทบยอด (3,191,485.23)  (12.69)  (731,136.11)  (2.34) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 1,836,861.35  7.31  5,507,490.94  17.66 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี เป็น

จํานวนเงิน 5.74 ล้านบาท และ 5.05 ล้านบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนโยบายที่จะใช้ผลขาดทุน
ดังกล่าวในการคํานวณภาษีประจําปี 

 
27. ส ารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสํารอง
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าว จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 

   บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 
   ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 1.10 ล้านบาท ของกําไรประจําปี ทั้งนี้เป็นไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
   ในปี 2559 บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 1.30 ล้านบาท ของกําไรประจําปี ทั้งนี้เป็นไป

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 
28. เงินปันผล 
  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติ

ดังต่อไปนี้  
  1. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 59.29 ล้านบาท ท้ังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมี
เศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายหุ้นปันผลแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

  2. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00555555555180808 บาทต่อหุ้น จํานวนเงินรวม 
6.59 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559  

  3. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,200,000,000 บาท เป็นจํานวน 1,185,985,052 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,185,985,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

  4. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,185,985,052 บาท เป็นจํานวน 1,245,284,305 บาท 
โดยหุ้นสามัญที่ เพิ่ม จํานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวน 
59,299,253 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,245,284,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
โดยบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 
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29. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.92 : 1 และ 1.07 : 1 ตามลําดับ และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.92 : 1 
และ 1.07 : 1 ตามลําดับ 

 
30. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั้งหมดของ
บริษัทและบริษัทย่อยตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนขอ ง
พนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตาม
ระยะเวลาการทํางาน บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตาม
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
     บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 เป็นจํานวนเงิน 4,507,483.57 บาท และ 4,015,051.85 บาท ตามลําดับ  

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
เป็นจํานวนเงิน 3,959,945.55 บาท และ 3,807,915.58 บาท ตามลําดับ  

 
31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 136,512,076.30  (178,350,022.97)  136,512,076.30  (178,350,022.97) 
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนาที่ดิน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 518,923,710.87  (68,652,211.61)  518,923,710.87  (68,462,926.37) 
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินรอพัฒนา (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (328,795,656.00)  130,555,306.62  (328,795,656.00)  130,555,306.62 
ค่าดอกเบี้ยจ่ายคิดเข้าต้นทุนโครงการระหว่างปี 59,326,531.72  38,035,098.83  59,326,531.72  38,035,098.83 
ค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหว่างปี (533,458,382.52)  234,647,614.92  (533,458,382.52)  234,647,614.92 
ค่าซื้อที่ดิน -  245,710,500.00  -  245,710,500.00 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 119,177,394.73  122,858,501.97  112,953,594.48  115,988,803.13 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 26,301,303.52  26,444,495.40  25,314,463.38  25,197,155.03 
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32. ต้นทุนทางการเงิน 
   ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ดอกเบี้ยจ่าย        
 สถาบันการเงิน 118,675,441.40  100,181,431.70  118,675,441.40  100,181,431.70 
 บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  14,513,456.85  2,099,616.44  14,513,456.85  1,608,897.26 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,186,904.00  1,046,852.00  1,150,604.00  1,017,152.00 
ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 4,561,473.00  1,246,796.00  4,561,473.00  1,246,796.00 
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน 71,747.02  85,206.60  71,747.02  85,206.60 
รวม  139,009,022.27  104,659,902.74  138,972,722.27  104,139,483.56 
หัก  ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (59,326,531.72)  (38,035,098.83)  (59,326,531.72)  (38,035,098.83) 
สุทธิ 79,682,490.55  66,624,803.91  79,646,190.55  66,104,384.73 

 
33. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําห รับปีด้วยจํานวนหุ้น
สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างงวดหลังจากได้ปรับจํานวนหุ้นสามัญเพื่อ
สะท้อนผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผล และกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงวดก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่ 
โดยถือเสมือนว่าการจ่ายหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
กําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  (บาท) 18,818,428.71  20,724,499.72  23,304,871.53  25,685,644.33 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก   (หุ้น) 1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                  (บาทต่อหุ้น) 0.015  0.017  0.019  0.021 

 
34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผู้มี
อํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

  บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย์ กิจการรับเหมาก่อสร้าง
และกิจการบริหารหมู่บ้าน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกําไรของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และกําไรและสินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัท
และบริษัทย่อยสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 
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 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท) 
 กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจอาคารพักอาศัย  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บ้าน    DR.  CR.   

รายได้                  
 รายได้จากการขาย 1,401,157,439.00  23,907,608.04  -  -  -  1,425,065,047.04  -  -  1,425,065,047.04 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ -  -  16,708,932.10  -  6,452,200.00  23,161,132.10  (2,185,000.00)  -  20,976,132.10 
 รายได้อื่น 10,468,306.44  3,488,053.54  91,701.43  130,422.37  4,500.45  14,182,984.23  (3,264,842.96)  -  10,918,141.27 
 รวมรายได้ 1,411,625,745.44  27,395,661.58  16,800,633.53  130,422.37  6,456,700.45  1,462,409,163.37      1,456,959,320.41 
ค่าใช้จ่าย                  
 ต้นทุนขาย 794,267,359.08  147,016,266.07  -  -  -  941,283,625.15  -  -  941,283,625.15 
 ต้นทุนให้เช่าและบริการ -  -  17,214,146.28  -  4,106,244.24  21,320,390.52  -  -  21,320,390.52 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 170,030,075.05  21,628,997.02  -  -  -  191,659,072.07  -  -  191,659,072.07 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 131,800,636.07  35,928,454.26  1,009,220.24  1,368,431.28  2,374,569.60  172,481,311.45  -  (2,261,822.44)  170,219,489.01 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 31,163,278.48  604,791.06  370,893.51  -  -  32,138,963.05  -  -  32,138,963.05 
 ต้นทุนทางการเงิน 62,585,214.34  11,845,991.76  5,214,984.45  3,015,520.56  208,799.96  82,870,511.07  -  (3,188,020.52)  79,682,490.55 
 รวมค่าใช้จ่าย 1,189,846,563.02  217,024,500.17  23,809,244.48  4,383,951.84  6,689,613.80  1,441,753,873.31      1,436,304,030.35 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 221,779,182.42  (189,628,838.59)  (7,008,610.95)  (4,253,529.47)  (232,913.35)  20,655,290.06      20,655,290.06 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                 1,836,861.35 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี                 18,818,428.71 
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 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท) 
 กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจอาคารพักอาศัย  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บ้าน    DR.  CR.   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่                  
  เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน                 - 
     กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก                  
        คณิตศาสตร์ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้                 5,193,695.60 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ใน                  
 ภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน                 - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                 24,012,124.31 
                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560                  
 สินค้าคงเหลือ 206,956,226.18  279,406,190.06  -  -  -  486,362,416.24      486,362,416.24 

 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 2,079,990,132.66  9,633,761.80  -  -  -  2,089,623,894.46      2,089,623,894.45 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -  -  204,099,866.45  -  -  204,099,866.45      204,099,866.45 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 115,530,051.30  1,670,690.26  532,569.21  14,844.22  16,544.13  117,764,699.12      117,764,699.12 
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 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท) 
 กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจอาคารพักอาศัย  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บ้าน    DR.  CR.   

รายได้                  
 รายได้จากการขาย 1,006,005,808.60  395,670,732.04  -  -  -  1,401,676,540.64  -  -  1,401,676,540.64 

 รายได้ค่าเช่าและบริการ -  -  16,613,315.86  -  6,594,150.00  23,207,465.86  (2,657,400.00)  -  20,550,065.86 
 รายได้อื่น 10,217,429.05  6,403,631.66  961.34  4,508.79  47,633.66  16,674,164.50  (2,930,712.81)  -  13,743,451.69 
 รวมรายได้ 1,016,223,237.65  402,074,363.70  16,614,277.20  4,508.79  6,641,783.66  1,441,558,171.00      1,435,970,058.19 
ค่าใช้จ่าย                  
 ต้นทุนขาย 685,562,742.46  260,103,826.94  -  -  -  945,666,569.40  -  (189,285.24)  945,477,284.16 
 ต้นทุนให้เช่าและบริการ -  -  16,802,264.03  -  3,705,070.89  20,507,334.92  -  -  20,507,334.92 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 130,922,721.12  45,214,753.46  -  -  -  176,137,474.58  -  -  176,137,474.58 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 106,672,776.81  60,275,465.94  1,474,733.69  1,678,184.38  3,748,146.80  173,849,307.62  -  (2,734,222.44)  171,115,085.18 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 21,660,746.90  8,570,194.72  354,132.48  -  -  30,585,074.10  -  -  30,585,074.10 
 ต้นทุนทางการเงิน 51,116,960.94  9,231,781.76  5,755,642.03  3,188,335.62  185,973.93  69,478,694.28  -  (2,853,890.37)  66,624,803.91 
 รวมค่าใช้จ่าย 995,935,948.23  383,396,022.82  24,386,772.23  4,866,520.00  7,639,191.62  1,416,224,454.90      1,410,447,056.85 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 20,287,289.42  18,678,340.88  (7,772,495.03)  (4,862,011.21)  (997,407.96)  25,333,716.10      25,523,001.34 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                 4,798,501.62 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี                 20,724,499.72 
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 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท) 
 กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจอาคารพักอาศัย  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตัดรายการระหว่างกัน  งบการเงินรวม 
 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บ้าน    DR.  CR.   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่                  
  เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน                 - 
     ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก                  
        คณิตศาสตร์ประกันภัย- สุทธิจากภาษีเงินได้                 (330,793.80) 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ใน                  
 ภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน                 - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี                 20,393,705.92 
                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                  
 สินค้าคงเหลือ 204,474,434.48  418,400,058.06  -  -  -  622,874,492.54      622,874,492.54 

 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 2,246,727,915.21  361,819,690.11  -  -  -  2,608,547,605.32      2,608,547,605.32 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -  -  214,237,342.65  -  -  214,237,342.65      214,237,342.65 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 118,607,393.06  3,114,907.60  715,901.80  1,271,668.64  27,484.41  123,737,355.51      123,737,355.51 
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35. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 35.1 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานักงานขาย ที่ดิน และบริการจัดทําและติดตั้งป้ายโฆษณา
  เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญา
ดังกล่าว  ดังนี้ 
  จ่ายชําระภายใน               ล้านบาท 
  1 ปี    1.66 
  2 ถึง 3 ปี   0.40 
 

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออกหนังสือ
ค้ําประกันต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดังนี้ 

 ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค้ําประกันการใช้ไฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ 14.03  13.63 
- ค้ําประกันค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ 191.54  191.54 
 บริการสาธารณะส่วนกลาง    

 
 35.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ค้ําประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงินเป็น

จํานวนเงิน 0.65 ล้านบาท และค้ําประกันการใช้น้ํามัน เปน็จํานวนเงิน 0.22 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 
13) 

 
 35.4 คดีฟ้องร้อง 

35.4.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคดีความถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดพัทยา คดี
หมายเลขดําที่ พ.564/2560 กับนิติบุคคลอาคารชุดเบย์วิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง
บริษัทในข้อหาภาระจํายอมเกี่ยวกับเรื่องเดิน ทางรถยนต์และสาธารณูปโภคต่างๆแก่ที่ดิน
ของโจทย์ โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 

35.4.2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งของศาลจังหวัดพัทยา คดีหมายเลข
ดําที่ ผบ.1075/2560 กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ “โจทก์” 
โดยโจทก์ฟ้องบริษัทในข้อหาผิดสัญญา และเรียกค่าเสียหาย มีทุนทรัพย์จํานวน 14.80 ล้าน
บาท เนื่องจากทรัพย์สินสาธารณูปโภคของโครงการดังกล่าวมีความเสียหายทางนิติบุคคล
บ้านจัดสรรดังกล่าวจึงไม่รับโอนสาธารณูปโภคส่วนกลาง  

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศาลนัดไกล่เกล่ียคู่ความ คดีสามารถตกลงกันได้ โดย
บริษัทตกลงชําระเงินค่าเสียหายให้แก่โจทย์เป็นจํานวนเงิน 2.25 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่าย
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ชําระเงินแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 36.1 นโยบายการบัญชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใช้ ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 

 
 36.2 นโยบายการบริหารความเส่ียงสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
   บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและ

หนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทั่วไป
และไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารวมตั๋วเงินรับ-จ่าย เงินกู้ยืมต่าง ๆ 
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 
 36.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
   บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน

การเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เงินกู้ยืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความเส่ียงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและ
บริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 อัตราดอกเบี้ยปรับ  อัตราดอกเบี้ยคงที่  ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 
 ขึ้นลงตามอัตราตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,630,243.60  237,547.86  11,084,118.21  21,951,909.67 
เงินลงทุนช่ัวคราว -  126,655.54  574,902.47  701,558.01 
ลูกหนี้การค้า -  -  64,200.00  64,200.00 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -  9,156,986.60  -  9,156,986.60 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก        
 สถาบันการเงิน 63,755,123.84  340,430,000.00  -  404,185,123.84 
ตั๋วเงินจ่ายการค้า -  -  52,238,139.77  52,238,139.77 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  -  85,714,256.91  85,714,256.91 
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  835,313.28  -  835,313.28 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,025,700,933.75  -  -  1,025,700,933.75 
เงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ -  16,900,000.00  -  16,900,000.00 
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น -  172,169,422.40  -  172,169,422.40  
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 อัตราดอกเบี้ยปรับ  อัตราดอกเบี้ยคงที่  ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 
 ขึ้นลงตามอัตราตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,730,656.38  235,445.37  6,274,303.23  13,240,404.98 
เงินลงทุนช่ัวคราว -  125,291.12  570,797.61  696,088.73 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -  8,223,297.19  -  8,223,297.19 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก        
 สถาบันการเงิน 42,757,516.54  1,128,430,000.00  -  1,171,187,516.54 
ตั๋วเงินจ่ายการค้า -  -  47,494,324.79  47,494,324.79 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  -  106,749,221.13  106,749,221.13 
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,669,556.64  -  1,669,556.64 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 977,693,565.94  -  -  977,693,565.94 
เงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ -  81,000,000.00  -  81,000,000.00 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 อัตราดอกเบี้ยปรับ  อัตราดอกเบี้ยคงที่  ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 
 ขึ้นลงตามอัตราตลาด       
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,793,933.28  -  10,958,728.22  19,752,661.50 
เงินลงทุนช่ัวคราว -  126,655.54  574,902.47  701,558.01 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  55,000,000.00  -  55,000,000.00 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -  9,156,986.60  -  9,156,986.60 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก        
 สถาบันการเงิน 63,755,123.84  340,430,000.00  -  404,185,123.84 
ตั๋วเงินจ่ายการค้า -  -  52,238,139.77  52,238,139.77 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  -  85,714,256.91  85,714,256.91 
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  835,313.28  -  835,313.28 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,025,700,933.75  -  -  1,025,700,933.75 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ -  16,900,000.00  -  16,900,000.00 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น -  172,169,422.40  -  172,169,422.40 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบี้ยปรับ  อัตราดอกเบี้ยคงที่  ไม่มีอัตราดอกเบี้ย  รวม 
 ขึ้นลงตามอัตราตลาด       

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,985,810.74  -  5,796,080.28  10,781,891.02 

เงินลงทุนช่ัวคราว -  125,291.12  570,797.61  696,088.73 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  57,000,000.00  -  57,000,000.00 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -  8,223,297.19  -  8,223,297.19 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก        

 สถาบันการเงิน 42,757,516.54  1,128,430,000.00  -  1,171,187,516.54 

ตั๋วเงินจ่ายการค้า -  -  47,494,324.79  47,494,324.79 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -  -  106,748,150.07  106,748,150.07 

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -  1,669,556.64  -  1,669,556.64 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 977,693,565.94  -  -  977,693,565.94 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ -  81,000,000.00  -  81,000,000.00 

 
 36.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 
และบริษัทไม่ได้ทําสัญญาเพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
 36.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
   บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน
จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อสํารองในกรณีที่มีความจําเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสด 

 
 36.6 มูลค่ายุติธรรม 
   บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือต้อง
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
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สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน  

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ระดับท่ี 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

ระดับท่ี 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) 
สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  

ระดับท่ี 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
  บาท 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  (บาท)  ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
เงินลงทุนช่ัวคราว           
 - กองทุนเปิด  498,517.00  -  574,902.47  -  574,902.47 

 รวม  498,517.00  -  574,902.47  -  574,902.47 

 
  บาท 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  (บาท)  ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559           
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
เงินลงทุนช่ัวคราว           
 - กองทุนเปิด  498,517.00  -  570,797.61  -  570,797.61 

 รวม  498,517.00  -  570,797.61  -  570,797.61 

 
  ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
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  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน  
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม (เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม) แยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี   มูลค่ายุติธรรม (บาท) 

  (บาท)  ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560           

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม           

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  199,886,455.01  -  -  207,891,000.00  207,891,000.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559           

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม           

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  207,914,940.39  -  -  209,860,000.00  209,860,000.00 

 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 
  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณโดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ใน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด ส่วนอาคารส่ิงปลูกสร้างใช้วิธีคิดจาก
ต้นทุนทดแทน  

 
37. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่  

  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่  1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรงุ 2560) เรื่องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
10 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
12 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
13 (ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
14 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 
2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
15 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
18 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
20 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
21 
(ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง การเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

 
38. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 


