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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2556 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือน
สิ6นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) ซึ!งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี6 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื! อง งบ
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี!ยวกับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ!งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอื!น การสอบทานนี6 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื!อมั!นว่าจะพบเรื!องที!มีนยัสาํคญัทั6งหมดซึ!งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั6นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลที!สอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ!งที!เป็นเหตุให้เชื!อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ6นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื!อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตกุารณ์ที�เน้น 
 
 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.2 ในการเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการ
บญัชีที!ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซึ!งกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มใน
หรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป โดยมีผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชีตามที!กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.3 ขอ้มลูเปรียบเทียบที!นาํเสนอเป็นขอ้มลูที!ปรับปรุงใหม่แลว้ใน
เรื!องดงักล่าว การใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเงื!อนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลมิไดเ้กี!ยวกบัเรื! องที!
ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขา้งตน้นี6  
 
  
 
      (นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที! 6838 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที! 15 พฤษภาคม 2556 
2013/629/0330



 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
                                                                                                       “สอบทานแล้ว” 

 - 13 - 
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที� 31 มนีาคม 2556 

 
1. ขอ้มลูทั!วไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั6งเป็นบริษทัจาํกดัเมื!อวนัที! 2 กุมภาพนัธ ์2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึ! งได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแลว้เมื!อวนัที!  27 
พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขชื!อบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีที!อยูต่ามที!ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี6  
   เลขที! 1/765 หมู่ที! 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื!อการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรที!ดินและ

ปลกูบา้นสาํเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 
 (ค) ชื!อบริษทัใหญ่ 
   บริษทัใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ6ง  จาํกดั 
 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี6ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมที!บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั6งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี6  
 อตัราร้อยละของการถือหุน้ทั6งทางตรง 

และทางออ้ม 
 ลกัษณะธุรกจิ 

 ณ วนัที! 31 ณ วนัที! 31   
 มีนาคม 2556 ธันวาคม 2555   
บริษทัย่อย      
บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมากอ่สร้างและบริหารโครงการ 
บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั *** 12.00  12.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 
 (เป็นบริษทัร่วมตั6งแต่วนัที! 31 มีนาคม 2554)     ในกจิการอสังหาริมทรัพย ์
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั *** 12.00  12.00  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 (บริษทัร่วมที!ถือหุน้ผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั)      
*** ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทัเลิกกจิการ (หมายเหตุขอ้ 9)      
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 2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี6จดัทาํขึ6นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และได้จดัทาํขึ6 นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ6นสุดวนัที!  31 
ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปลี!ยนแปลงโครงสร้างเกี!ยวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 

 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 
    งบการเงินระหว่างกาลนี6 ได้จดัทาํขึ6นตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที! 34 (ปรับปรุง 2552) เรื! อง  

งบการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ!งไดก้าํหนดเพื!อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ!มเติมจากงบการเงินประจาํปีที!นาํเสนอครั6 งล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ!มเติมที!เป็นปัจจุบนัเกี!ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื!อ
ไม่ใหข้อ้มลูที!นาํเสนอซํ6าซอ้นกบัขอ้มูลที!ไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนี6 ควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ6นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2555 

    งบการเงินระหว่างกาลนี6 ไดจ้ดัทาํขึ6นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื!น
ในนโยบายการบญัชี 

             งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที!บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2  มาตรฐานการบญัชีที!มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
    สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

ปี 2552 และฉบบัที!ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฎิบติัทางบญัชี ที!มีผลบงัคบัใช้
ตั6งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2556 มีดงัต่อไปนี6  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12  เรื!อง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 20 (ปรับปรุง 2552) เรื!อง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มลูเกี!ยวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 21 (ปรับปรุง 2552) เรื! อง ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 8 เรื!อง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 10 เรื!อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที!ไม่มีความ

เกี! ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 21 เรื!อง  ภา ษี เ งินได้  - การได้ รับประโยชน์ จ าก
สินทรัพย์ที!ไม่ได้คิดค่าเสื!อมราคาที! ตีราคา
ใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที! 25 เรื!อง  ภาษีเงินได ้- การเปลี!ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี!ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
     ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื!อว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินเมื!อนํามาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 เรื! อง ภาษีเงินได ้ที!บริษทัไดถื้อ
ปฏิบติัตามวนัที!มีผลบงัคบัใช ้และมีผลทาํใหเ้กิดการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัตามที!
ระบุไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.3 ผลกระทบการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 

 
  3.3 ผลกระทบการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื!องจากนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฎิบติั 
   ตั6งแต่วนัที! 1 มกราคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยไดถื้อปฎิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 

เรื! อง ภาษีเงินได ้  ซึ!งมาตรฐานการบญัชีฉบบันี6 กาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั!วคราวที!เกิดจาก
ความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี6 สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื!อรับรู้
ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑที์!กาํหนด  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนที!แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ!งว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด โดยผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงนโยบายบญัชี
ดงักล่าว มีดงัต่อไปนี6  

 งบการเงินรวม 
 พนับาท 

 
ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556  

ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัที! 1 
มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ!มขึ6น 9,821  11,800  19,988 
หนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ!มขึ6น 12,403  14,444  13,531 
กาํไรสะสมเพิ!มขึ6น (ลดลง) (2,582)  (2,644)  6,457 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 

 
ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556  

ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555  

ณ วนัที! 1 
มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ!มขึ6น 9,817  11,799  19,915 
หนี6 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ!มขึ6น 12,332  14,373  13,441 
กาํไรสะสมเพิ!มขึ6น (ลดลง) (2,515)  (2,574)  6,474 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุด 

วนัที! 31 มีนาคม  
สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุด 

วนัที! 31 มีนาคม 
 2556  2555  2556  2555 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
กาํไรหรือขาดทุน:        
ภาษีเงินไดล้ดลง (62)  (150)  (59)  (230) 
กาํไรสุทธิเพิ!มขึ6น 62  150  59  230 
กาํไรต่อหุน้ขั6นพื6นฐานเพิ!มขึ6น  -  -  - - 

 
 3.4 มาตรฐานการบญัชีใหม่ที!ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นระหว่างปี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซึ!งลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มตน้ในหรือหลงัวนัที! 1 

มกราคม 2557 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปนี6  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 1 เรื! อง การเปลี!ยนแปลงในหนี6 สินที!เกิดขึ6 น

จากการรื6อถอน การบูรณะ และหนี6 สินที!มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 4 เรื!อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 5 เรื! อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ
รื6อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 7 เรื! อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที!มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 
10 

เรื! อง งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ย
ค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 
12 

เรื!อง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 
13 

เรื!อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 29 เรื! อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงเรื!อง 
สมัปทานบริการ 

 
 โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มตน้ในหรือหลงัวนัที! 1 

มกราคม 2559 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปนี6  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 4 เรื!อง สญัญาประกนัภยั 
 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีที!เริ!มใชด้งักล่าว 

 
 3.5 นโยบายการบญัชีที!สาํคญั 

   บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที!สําคัญในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล
เช่นเดียวกบัที!ใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีสิ6นสุดวนัที! 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปลี!ยนแปลง
นโยบายการบญัชีภาษีเงินได ้เนื!องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที! 12 เรื! อง ภาษีเงินได ้มาถือ
ปฏิบติัดงันี6  

 
 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ! งบนัทึกภาษีเงินได ้ (ถา้มี) ตามจาํนวนที!จะตอ้งจ่าย คาํนวณตาม

หลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้(ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของกาํไรก่อน
ภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึ!งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ
ภาษีและหกัออกดว้ยรายการที!ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
 บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที!จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีที!กาํหนดโดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลงัจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึ!งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี อตัราภาษีเงิน
ไดเ้ป็นดงันี6  

 อตัราภาษี 
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้(บาท) 2556  2555 
1 - 150,000 0%  0% 
150,001 - 1,000,000 15%  15% 
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มากกว่า 1,000,000 20%  23% 
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 นอกจากนี6 บริษัทคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดโ้ดยใช้เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ให้
เป็นไปตามประมวลรัษฎากรกาํหนดและตามคาํสั!งกรมสรรพากรที! ป.61/2539 เรื! องการคาํนวณกาํไร
และเงินไดสุ้ทธิสาํหรับกิจการขายอสงัหาริมทรัพยซึ์!งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที!เลือกปฏิบติัใน
บางกรณีไดแ้ก่การรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบี6 ยจ่าย และค่าเสื!อม
ราคาสาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพื!อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนี6 สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคาํนวณขึ6นจากผลแตกต่างชั!วคราวระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกับฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี6 สินนั6น ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี!ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตัดบัญชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที!
เกี!ยวกบัรายการที!รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื!น 
 ผลแตกต่างชั!วคราวที!ใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีเมื!อมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที!จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั!วคราวที!ต้องเสียภาษีทุก
รายการจะถกูรับรู้เป็นหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถกูวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวดที!
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนี6 สินภาษี
เงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที!มีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที!คาดไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะ
มีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ6นรอบระยะเวลาที!รายงาน  

ณ วนัสิ6นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมลูค่า เมื!อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั6งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
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4. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนี6 สิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ส่วนหนึ!งของบริษทัเกิดขึ6นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี!ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี6 เกี!ยวขอ้งกนั 
โดยการมีผูถื้อหุน้บางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ!งเป็นรายการปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลตามมลูฐานที!ตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกนั   

  รายการบญัชีที!มีสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลที!เกี!ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน
สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี6  

 รายละเอียดความสมัพนัธที์!บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี6  
 

ชื�อกจิการ 

 ประเทศที�จัดตั)ง/

สัญชาต ิ

  

ลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัย่อย 

บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัย่อย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั!น แอนด ์เดคคอร์เรชั!น จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาที!ดิน จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ6ง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติผูถื้อหุน้ 

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมที!บริษทัถือหุน้ร้อยละ 12 

บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมที!บริษทัถือหุน้ร้อยละ 12 
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   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม  สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 

 นโยบายกาํหนดราคา  2556  2555  2556  2555 

รายการในระหว่างงวด          

บริษทัยอ่ย          

รายไดอื้!นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  15  15 

รายไดอื้!นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  4  4 

ค่าบริการกอ่สร้างบา้น          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  - -  10,045  7,032 

ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั6นต ํ!า  30,000 บาท / โครงการ  - -  575  294 

ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  - -  1  1 

ดอกเบี6ยจ่าย          

 บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  6  - 

บุคคลหรือกจิการที!เก ี!ยวขอ้ง          

ค่าซื6อวสัดุกอ่สร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  23,493  28,044  16,050  22,270 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั!น แอนด์ เดคคอร์เรชั!น จาํกดั ราคาตลาด  15  31  15  31 

ค่าเช่าที!ดิน          

 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 

ดอกเบี6ยจ่าย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  31  -  5  - 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ6ง  จาํกดั อตัราดอกเบี6ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  406  -  406  - 
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 ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 ที!มีสาระสาํคญั ดงันี6  
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที! 31  ณ วนัที! 31   ณ วนัที! 31  ณ วนัที! 31  
  มีนาคม 2556  ธันวาคม 2555  มีนาคม 2556  ธันวาคม 2555 

เจา้หนี6บริษทัที!เก ี!ยวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  227  102 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั  - -  12,349  13,086 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั!น แอนด ์         
  เดคคอร์เรชั!น จาํกดั  304  295  304  295 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั  26,774  37,416  17,167  32,212 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง  4  4  4  4 
   27,082  37,715  30,051  45,699 
เจา้หนี6 ค่าเช่าที!ดิน         
 - นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม  165 - 165  - 
        
เงินกูยื้มระยะสั6นจากบริษทัที!เก ี!ยวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  - -  -  - 
 ยอดเพิ!มระหว่างงวด  - -  1,800  2,500 
 ยอดลดลงระหว่างงวด  - -  -  (2,500) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  - -  1,800  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี6  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  - -  -  - 
 ยอดเพิ!มระหว่างงวด  - -  -  13,600 
 ยอดลดลงระหว่างงวด  - -  -  (13,600) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  - -  -  - 
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ6ง จาํกดั         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  - -  -  - 
 ยอดเพิ!มระหว่างงวด  61,000 65,000  61,000  65,000 
 ยอดลดลงระหว่างงวด  - (65,000)  -  (65,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  61,000 -  61,000  - 
  61,000  -  62,800  - 
         
เงินกูยื้มระยะสั6นจากกรรมการ         
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  - 
 ยอดเพิ!มระหว่างงวด  15,000 - 10,000 - 
 ยอดลดลงระหวา่งงวด  (10,000)  -  (10,000)  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  5,000  -  -  - 
         
ดอกเบี6ยคา้งจ่าย         
 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  31  -  5  - 
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ6ง จาํกดั  406  -  406  - 
   437  -  411  - 
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 ภาระคํ6าประกนักบักิจการที!เกี!ยวขอ้งกนั 
 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัไดใ้หส้ถาบนัการเงินแห่งหนึ!ง ออกหนงัสือคํ6าประกนัเพื!อค ํ6 าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี6 เป็นผลประโยชน์ที!จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที!
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที!เกี!ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื!น ทั6งนี6
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที!กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  

สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 

 สาํหรับงวดสามเดือน  

สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 

 2556  2555  2556  2555 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชนร์ะยะสั6น 7,762  7,273  7,723  7,236 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 297  290  295  284 

 รวม 8,059  7,563  8,018  7,520 

 
5. ลกูหนี6การคา้  
  ลกูหนี6การคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหนี6การคา้ 298  326  298  326 
กิจการรับเหมาก่อสร้าง        

ลูกหนี6คา่รับเหมาก่อสร้าง 15,101  8,182  -  - 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหนี6คา่บริหารหมู่บา้น 374  144  -  - 
  รวม 15,773  8,652  298  326 
หกั  คา่เผื!อหนี6สงสัยจะสูญ (298)  (326)  (298)  (326) 
 ลูกหนี6การคา้ - สุทธิ 15,475  8,326  -  - 
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  ลกูหนี6การคา้ วิเคราะห์แยกตามอายหุนี6 ที!คา้งชาํระไดด้งันี6  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 15,475  8,326  -  - 
มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 298  326  298  326 
 รวม 15,773  8,652  298  326 

 
  ค่าเผื!อหนี6สงสยัจะสูญมีการเปลี!ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี6  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 326  331  326  331 
เพิ!มขึ6น -  -  -  - 
ลดลง (28)  (5)  (28)  (5) 
ยอดสิ6นงวด 298  326  298  326 

 
6. สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

ราคาทุนบา้นสร้างเสร็จ  419,354  418,518  419,354  418,518 
งานระหวา่งก่อสร้าง 9,284  7,711  -  - 
 รวม 428,638  426,229  419,354  418,518 
หกั คา่เผื!อมูลคา่สินคา้ลดลง      (15,486)  (15,486)  (15,486)  (15,486)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 413,152  410,743  403,868  403,032 
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  ค่าเผื!อมลูค่าสินคา้ลดลงมีการเปลี!ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี6  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 15,486  4,464  15,486  4,464 
เพิ!มขึ6น/รับโอน -  11,022  -  11,022 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดสิ6นงวด 15,486  15,486  15,486  15,486 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสญัญาจะซื6อจะขายที!เซ็นตส์ญัญาแลว้ ดงันี6  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556  ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2555 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นสร้างเสร็จ 90  419.35  90  418.52 
บา้นสร้างเสร็จที!เซ็นตส์ัญญาจะซื6อจะขายแลว้ (32)  (94.87) (14)  (46.53)
บา้นสร้างเสร็จคงเหลือยกไปที!ยงัไม่ได ้        
 ทาํสัญญาจะซื6อจะขาย 58  324.48  76  371.99 

 
  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2555 สินคา้คงเหลือของบริษทัทั6งหมดจาํนวน 419.35 

ลา้นบาท และ 418.52  ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ6 าประกนัส่วนหนึ! งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

 
7. ตน้ทุนการพฒันาที!ดินและที!ดินรอการพฒันา 

  7.1 ตน้ทุนการพฒันาที!ดินที!เกิดขึ6นแลว้ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที! 31   ณ วนัที! 31  ณ วนัที! 31   ณ วนัที! 31 
 มีนาคม 2556  ธันวาคม 2555  มีนาคม 2556  ธันวาคม 2555 
ที!ดินและค่าพฒันาที!ดิน 2,352,750  2,297,185  2,352,750  2,297,185 
ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 652,807  627,543  652,807  627,543 
บา้นระหว่างปลูกสร้าง 4,093,512  3,862,084  4,095,687  3,863,668 
ดอกเบี6ยคิดเขา้ตน้ทุน 316,122  308,550  316,122  308,550 
 รวม 7,415,191  7,095,362  7,417,366  7,096,946 
หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (419,354)  (418,518)  (419,354)  (418,518)
 โอนไปตน้ทุนขาย (5,682,016)  (5,451,970)  (5,682,016)  (5,451,970)
ตน้ทุนการพฒันาที!ดิน 1,313,821  1,224,874  1,315,996  1,226,458 
หกั ค่าเผื!อมูลค่าตน้ทุนการพฒันา        
 ที!ดินลดลง -  -  -  - 
ตน้ทุนการพฒันาที!ดิน - สุทธิ 1,313,821  1,224,874  1,315,996  1,226,458 
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  ค่าเผื!อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที!ดินลดลงมีการเปลี!ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี6  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด -  (36,691)  -  (36,691) 
เพิ!มขึ6น -  -  -  - 
ลดลง (โอนกลบั) -  29,504  -  29,504 
โอนออก -  7,187  -  7,187 
ยอดสิ6นงวด -  -  -  - 

 
  ในปี 2555 บริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการค่าเผื!อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที!ดินจาํนวน 29.50 

ลา้นบาท เนื!องจากในระหว่างปีโครงการมีกาํไรจากการขายบา้น และราคาขายที!ประเมินโดยผู ้
ประเมินอิสระในปี 2555 มีราคาทั6งโครงการมีมลูค่าสูงกว่าตน้ทุนทั6งโครงการ 

  ในปี 2555 ค่าเผื!อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที!ดินโอนออกจาํนวนเงิน 7.18 ลา้นบาท จากการโอน
บา้นที!สร้างเสร็จไปบญัชีสินคา้คงเหลือทั6งจาํนวน 

  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 ที!ดินและสิ!งปลูกสร้างบนที!ดินใน
โครงการของบริษทัทั6งหมดรวมจาํนวน 2,204.81 ลา้นบาท และ 2,049.86  ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้
นาํไปคํ6 าประกนัส่วนหนึ! งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 

  สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที!  31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัได้บนัทึกดอกเบี6 ยที!
เกี!ยวขอ้งส่วนหนึ!งจาํนวนเงินประมาณ 11.16 ลา้นบาท และ 6.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วน
หนึ!งของตน้ทุนการพฒันาที!ดิน โดยมีอตัราการตั6งขึ6นเป็นทุนสาํหรับการคาํนวนดอกเบี6 ยเท่ากบัร้อย
ละ 6.70 และร้อยละ 6.53 ตามลาํดบั  

 
 7.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที!ดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 
(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

(งวดปี) 
จาํนวนโครงการที!ดาํเนินการอยูต่น้งวด 15  16 
จาํนวนโครงการที!ปิดแลว้ 1  2 
จาํนวนโครงการที!เปิดใหม่ 3  1 
จาํนวนโครงการที!ดาํเนินการอยูสิ่6นงวด 17  15 
มลูค่าซื6อขายที!ไดท้าํสญัญาแลว้ทั6งสิ6น (ลา้นบาท) 7,806.64  8,097.52 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที!เปิดดาํเนินการอยู ่ 74.94  71.18 
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  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และ วนัที! 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีขอ้ผูกพนัที!จะตอ้งทาํการ
พฒันาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสาํหรับโครงการที!ดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 65.68 
ลา้นบาท และ 73.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

 
 7.3 ที!ดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31  

ธันวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31  

ธันวาคม 2555 

ยอดยกมา 1,780,965  1,370,819  1,780,609  1,370,463 

บวก เพิ!มในระหว่างงวด 23,226  476,684  23,226  476,684 

 รวม 1,804,191  1,847,503  1,803,835  1,847,147 

หกั โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที!ดิน (132,052)  (66,538)  (132,052)  (66,538)

 ลดลงจากการโอนกลบัภาระหนี6 สิน      

 จากการซื6อโครงการอสังหาริมทรัพย์

 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) (3,000)  -  (3,000)  - 

ที!ดินรอการพฒันา 1,669,139  1,780,965  1,668,783  1,780,609 

 
  ณ  วนัที! 31 มีนาคม 2556 และ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดน้าํที!ดินรอการพฒันาทั6งหมด

ไปคํ6าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ  
 
 7.4 เงินมดัจาํค่าซื6อที!ดิน 
  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซื6อขายที!ดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวน 500 

ลา้นบาท ซึ!งมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิk ในเดือนพฤษภาคม และ สิงหาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าซื6อที!ดินแลว้เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี
เงินมดัจาํค่าซื6อที!ดิน 

 
8. เงินฝากที!ติดภาระคํ6าประกนั 

 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.89 ลา้น
บาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ6าประกนัการขอกูเ้งินของลกูคา้ และคํ6าประกนัการใชน้ํ6 ามนั 
 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.22 
ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ6าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี6ยในอตัราลอยตวัตามที!ธนาคารกาํหนด 
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9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2555

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31

ธนัวาคม 2555 

วธีิราคาทุน                

บริษทัร่วม                

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั 2,000  2,000  12  12  240  240  -  - 

หัก : ค่าเผื!อผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า 

        (240)  (240)     

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -     

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี6                 

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 

บริษทั ควอลิตี6  ลิฟวิ!ง                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         11,864  11,864  -  - 

หัก : ค่าเผื!อผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่า 

        -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         11,864  11,864     

 
 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั เป็นบริษัทร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 
เรียลเอสเตท จาํกดั เป็นบริษทัร่วมที!ถือหุ้นผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั ไดเ้ลิกกิจการ และไดท้าํการจด
ทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื!อวนัที! 26 ธนัวาคม 2555 และอยู่ในระหว่างการชาํระบญัชี 
ในระหว่างปี 2555 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จาํนวน 160,000 บาท ส่วนที!เหลือผูบ้ริหารของบริษทัคาด
ว่าจะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว จึงพิจารณาตั6งค่าเผื!อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน
ทั6งจาํนวนเป็นเงิน 240,000 บาท 
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10. ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 รายการเปลี!ยนแปลงของบญัชีที!ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งันี6  

 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 331,277  324,615 
ซื6อสินทรัพยเ์พิ!มระหว่างงวด 2,858  619 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 334,135  325,234 
ค่าเสื�อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 (164,686)  (160,432) 
ค่าเสื!อมราคาสาํหรับงวด (3,668)  (3,490) 
ค่าเสื!อมราคาสะสมส่วนที!ขายและตดัจาํหน่าย -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 (168,354)  (163,922) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 166,591  164,183 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 165,781  161,312 

 
  ณ วนัที!  31 มีนาคม 2556 และ วนัที!  31 ธันวาคม 2555 ที!ดิน อาคาร และสิ!งปลูกสร้างในส่วน

สาํนกังาน ที!ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 111.39 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 
66 ลา้นบาท และ 67.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคํ6 าประกนัเงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชี
จากธนาคารพาณิชยส์องแห่งวงเงิน 35 ลา้นบาท  
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 รายการเปลี!ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที!  31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งันี6  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 6,434 
ซื6อสินทรัพยเ์พิ!มระหว่างงวด 169 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 6,603 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 (1,826) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (206) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที!ขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 (2,032) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2555 4,608 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 4,571 

 

12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั6นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีนี6ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที! 31  

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2555 

 ณ วนัที! 31  

มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 

ธนัวาคม 2555 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 56,546  45,406  56,546  45,406 

เงินกูย้ืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงิน 169,628  169,628  169,628  169,628 

  รวม  226,174  215,034  226,174  215,034 
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที! 31 
มีนาคม 2556 

 ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบี6ย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ6าประกนั 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี          
บริษทัใหญ ่          
 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื!อทวงถาม  -  จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม 
          สิ!งปลูกสร้างบนที!ดินของบริษทั 
         -  ค ํ6าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
 - ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 10.00  10.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื!อทวงถาม  -  จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม

สิ!ง  ปลูกสร้างบนที!ดินของบริษทั  บริษทั
-  ธ. ยโูอบ ี 20.00  20.00  อตัราเงินฝากประจาํ 6 เดือน  

บวกร้อยละ 1.15 
 เมื!อทวงถาม  - ค ํ6าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

และบญัชีเงินฝากประจาํของ
กรรมการบางท่าน 

 รวมวงเงิน 55.00  55.00        

          
เงินกูย้มืระยะสั6น          
บริษทัใหญ ่          
 - ธ. กรุงศรีอยธุยา 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  18 เมษายน 2556  - จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูก

สร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 134.63  134.63  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  8 – 9 พฤษภาคม 2556, 

13 ธนัวาคม 2556 
 -  จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง
 ทั6งที!มีอยูแ่ลว้และที!จะมีขึ6นต่อไป 

 169.63  169.63       ในภายหนา้บนที!ดินของโครงการ 

 รวมวงเงิน 224.63  224.63       

 
13. ภาระหนี6 สินตามสญัญาเช่าการเงิน 
  ภาระหนี6 สินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี6  

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ (พนับาท) 

  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556  ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2555 

  เงินตน้  ดอกเบี6ยรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบี6ยรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี  388  7  395  463  11  474 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึ!งปีแต่ไม่เกนิสามปี  -  -  -  39  -  39 

  รวม  388  7  395  502  11  513 

 
  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 และวนัที! 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสัญญาเช่าซื6อยานพาหนะจาํนวนสี!

สัญญา กับบริษัทลิสซิ!งในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 4,179,348 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) 
ระยะเวลาผอ่นชาํระ 36 งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ!ม)  

  ภายใตเ้งื!อนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งต้น บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื!อนไขและข้อจาํกดัต่าง ๆ ที!
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กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
  ภาระหนี6 สินตามสญัญาเช่าการเงินมีการคํ6าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
  หนี6 สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ! งปีไดแ้สดงไวใ้นส่วนของหนี6 สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
14. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
  บญัชีนี6ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 
 

ณ วนัที! 31 

ธันวาคม 2555 
 

ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 
 

ณ วนัที! 31 

ธันวาคม 2555 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        

แห่งที! 1 347,097  349,143  347,097  349,143 

แห่งที! 2 4,823  -  4,823  - 

แห่งที! 3 318,175  304,357  318,175  304,357 

แห่งที! 4 101,583  117,869  101,583  117,869 

 รวม 771,678  771,369  771,678  771,369 

หกั ส่วนที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี (181,798)  (173,646)  (181,798)  (173,646)

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 589,880  597,723  589,880  597,723 

 

  การเปลี!ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที!  31 มีนาคม 2556 
รายละเอียดดงันี6  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 1 มกราคม 2556 771,369  771,369 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (136,446)  (136,446)
บวก : กูเ้พิ!มระหว่างงวด 136,755  136,755 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 771,678  771,678 
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     
 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556 
 

ณ วนัที! 31 
ธันวาคม 2555 

 อตัราดอกเบี6ย  ภาระคํ6าประกนั 

เงินกูยื้มระยะยาว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งที! 1         
  - วงเงินที! 1 578.57  578.57  อตัรา MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 ต่อปี 
  -    จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม 
      สิ!งปลูกสร้างบนที!ดินของโครงการ 

  - วงเงินที! 2 139.47  139.47  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   -    จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม 
      สิ!งปลูกสร้างบนที!ดินของโครงการ 

  - วงเงินที! 3 307.20  29.70  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   -    จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม 
      สิ!งปลูกสร้างบนที!ดินของโครงการ 

 แห่งที! 2        
  - วงเงินที! 1 236.99  236.99  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.25  - จดจาํนองที!ดินบางส่วนพร้อม 
        สิ!งปลูกสร้างบนที!ดินของโครงการ 
        และบริษทัที!เก ี!ยวขอ้งกนั 
 แห่งที! 3        
 - วงเงินที! 1 -  122.55  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50   - จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง 
     ต่อปี   ทั6งที!มีอยู่แลว้และที!จะมีขึ6นต่อไป 
        ในภายหนา้บนที!ดินของโครงการ 
 - วงเงินที! 2 180.46  180.46  อตัรา MLR   - จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง 
        ทั6งที!มีอยู่แลว้และที!จะมีขึ6นต่อไป 
        ในภายหนา้บนที!ดินของโครงการ 
 - วงเงินที! 3 456.12  456.12  อตัรา MLR   - จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง 
        ทั6งที!มีอยู่แลว้และที!จะมีขึ6นต่อไป 
        ในภายหนา้บนที!ดินของโครงการ 
        
 แห่งที! 4 306.00  306.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้าง 
        ทั6งที!มีอยู่แลว้และที!จะมีขึ6นต่อไป 
        ในภายหนา้บนที!ดินของโครงการ 
 2,204.81  2,049.86     

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนี6 เมื!อไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์!ขาย
ใหก้บัลกูคา้โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ั6งหมดภายในปีที!กาํหนดตามแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
เงินกูย้มืบางส่วนบริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้มืที!คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึ!งปีเพื!อจดัประเภทเป็น
หนี6 สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี6  และบางส่วนบริษทัไดจ้ดัประเภทหนี6 สิน
ไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปีแลว้  
  นอกจากนี6บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื!อนไขที!สญัญาเงินกูก้าํหนดในเรื!องที!สาํคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย
โอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัที!มีผลทาํให้บุคคลอื!นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภาระหนี6 สินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละครั6 งเป็นจาํนวนเงินตั6งแต่สิบลา้นบาทขึ6นไป เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนี6 สินต่อทุน การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนี6 ของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และการยก
ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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15. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 

2556 แสดงดงัต่อไปนี6  
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 23,916  23,579 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 783  739 
ตน้ทุนดอกเบี6ย 226  222 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 882  718 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานปลายงวด 25,807  25,258 

 
  ค่าใช้จ่ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 
 2556  2555  2556  2555 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 783  617  739  593 
ดอกเบี6ยจากภาระผกูพนั 226  208  222  206 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 882                      -  718                      - 
รวม 1,891  825  1,679  799 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริการ 38  16                       -                      - 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 226  178  226  178 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,105  133  936  131 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 296  290  295  284 
ตน้ทุนทางการเงิน 226  208  222  206 
รวม 1,891  825  1,679  799 

 
  ขอ้สมมุติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
อตัราคิดลด 3.8456 – 4.5822  4.00  3.6474  4.00 
อตัราการเพิ!มขึ6นของเงินเดือน 5.00 - 6.00  5.67  6.00  5.67 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 43  0 - 39  0 - 23  0 - 22 
อตัรามรณะ (ตามตารางมรณะปี 2551) 100.00  100.00  100.00  100.00 
อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 
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16. ภาระหนี6 สินจากการซื6อโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
 บริษัทมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซื6อจะขายที!ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยโ์ครงการหนึ! ง กับ
บริษัทแห่งหนึ! งตามสัญญาจะซื6อจะขายลงวนัที!  16 ธันวาคม 2547 โดยตามสัญญาจะซื6อจะขายที!ดิน
กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าที!ดินรวมถึงภาระหนี6 สินที!มีต่อลกูคา้เดิมของโครงการ  
 การเปลี!ยนแปลงของบญัชีภาระหนี6 สินจากการซื6อโครงการอสงัหาริมทรัพยส์าํหรับปีสิ6นสุดวนัที! 31 
มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี6   

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที! 31 

มีนาคม 2556  ณ วนัที! 31 
 ธนัวาคม 2555 

ยอดยกมา 104,449  115,771 
บวก เพิ!มในระหว่างงวด -  - 
รวม 104,449  115,771 
หกั ลดลง (โอนกลบั)ในระหว่างงวด (3,000)  (11,322)
ภาระหนี6 สินจากการซื6อโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 101,449  104,449 

 
17. สาํรองตามกฎหมาย 
   ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 5.10 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทั6งนี6 เป็นไป

ตามมติที!ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั6 งที! 2/2556 เมื!อวนัที! 22 กุมภาพนัธ ์2556 โดยผา่นการอนุมติัจากที!
ประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ในวนัที! 25 เมษายน 2556 แลว้ 

    
18. เงินปันผล 
  ตามมติที!ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั6 งที! 2/2556 เมื!อวนัที! 22 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการ

บริษทัมีมติให้บริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้น เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.035 
บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 41.78 ลา้นบาท และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที! 20 พฤษภาคม 2556 การอนุมติั
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากที!ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เมื!อวนัที!  25 เมษายน 
2556 แลว้ 

   
19. กาํไรต่อหุน้ 
  กาํไรต่อหุ้นขั6นพื6นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี!ยถ่วง

นํ6 าหนกัของหุน้สามญัที!ถือโดยบุคคลภายนอกที!ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 
 สาํหรับงวดสามเดือน  

สิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 
  2556  2555  2556  2555 
    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุง

ใหม่) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที!เป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 15,277  (19,784)  15,856  (19,435) 
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จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี!ยถ่วงนํ6าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั6นพื6นฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.013  (0.017)  0.013  (0.016) 

20.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
20.1 การเปลี!ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี6 สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งันี6  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื!น 
 ณ 31 มี.ค. 56 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี6การคา้ 90  (12)  -  78 
 มูลค่างานเสร็จยงัไม่เรียกเกบ็ 1,487  (1,449)  -  38 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,217  (959)  -  1,258 
 ประมาณการหนี6 สินผลประโยชนพ์นกังาน 4,718  338  -  5,056 
 ประมาณการหนี6 สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,240  103  -  3,343 

รวม 11,800  (1,979)  -  9,821 
หนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรที!ยงัไม่เกดิขึ6นจริงจาการวดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเพื!อคา้ (8)  (1)  -  (9)
 สินคา้คงเหลือ (14,436)  2,042  -  (12,394)

รวม (14,444)  2,041  -  (12,403)
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 55  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื!น 
 ณ 31 มี.ค. 56 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหนี6การคา้ 90  (12)  -  78 
 มูลค่างานเสร็จยงัไม่เรียกเกบ็ 1,487  (1,449)  -  38 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 2,217  (959)  -  1,258 
 ประมาณการหนี6 สินผลประโยชนพ์นกังาน 4,717  335  -  5,052 
 ประมาณการหนี6 สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,240  103  -  3,343 

รวม 11,799  (1,982)  -  9,817 
หนี6 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรที!ยงัไม่เกดิขึ6นจริงจาการวดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเพื!อคา้ (8)  (1)  -  (9)
 สินคา้คงเหลือ (14,365)  2,042  -  (12,323)
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รวม (14,373)  2,041  -  (12,332)
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20.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 20.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้!แสดงอยุ่ในกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5,449  81 5,376  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลี!ยนแปลงของผลต่างชั!วคราว        

 ที!รับรู้เมื!อเริ!มแรกและที!กลบัรายการ (62)  (3,118) (59)  (3,141) 

การปรับมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ        

 เปลี!ยนแปลงของอตัราภาษี -  2,887 -  2,911 

 รวม 5,387  (150) 5,317  (230) 

 
 20.2.2  การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีที!ใช ้

   สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี6  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสําหรับปี 20,664  (19,934)  21,173  (19,665) 

อตัราภาษีที!ใช ้(%) 21%  22% 20%  23% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที!ใช ้ 4,302  (4,420)  4,235  (4,523) 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที!ไม่สามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายที!ไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 1,085  1,194  1,082  1,193 

รายการปรับมูลค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปลี!ยนแปลง 

       

ของอตัราภาษี -  2,887  -  2,911 

อื!นๆ -  189  -  189 

รวมรายการกระทบยอด 1,085  4,270  1,082  4,293 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 5,387  (150)  5,317  (230) 
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  20.2.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ยและอตัราภาษีที!ใช ้
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี6  

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดสํ้าหรับปี 20,664   (19,934)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!ใช ้ 4,302  21 (4,420)  22 

รายการกระทบยอด 1,085  5.07 4,270  (21.24) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ย 5,387  26.07 (150)  0.76 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดสํ้าหรับปี 21,173   (19,665)   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!ใช ้ 4,235  20 (4,523)  23 

รายการกระทบยอด 1,082  5.11 4,293  (21.83) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที!แทจ้ริงถวัเฉลี!ย 5,317  25.11 (230)  1.17 

 
21. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานที!นาํเสนอนี6สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยที!มีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ!าเสมอ เพื!อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสงัหาริมทรัพย ์กิจการรับเหมาก่อนสร้าง
และกิจการบริหารหมู่บ้าน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที!ใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี6  
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2556 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 362,860  -  -  362,860  -  -  362,860 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  16,511  -  16,511  (10,045)  -  6,466 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,706  1,706  (575)  -  1,131 
 รายไดอ้ื!น 1,956  4  28  1,988  (26)  -  1,962 
 รวมรายได ้ 364,816  16,515  1,734  383,065      372,419 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 244,697  -  -  244,697  -  (135)  244,562 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  15,615  -  15,615  -  (9,319)  6,296 
 ตน้ทุนบริการ -  -  967  967  -  -  967 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 48,468  -  -  48,468  -  -  48,468 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 36,930  539  975  38,444  -  (596)  37,848 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,018  -  41  8,059  -  -  8,059 
 ตน้ทุนทางการเงิน 5,530  26  5  5,561  -  (6)  5,555 
 รวมค่าใชจ้่าย 343,643  16,180  1,988  361,811      351,755 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 21,173  335  (254)  21,254      20,664 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 5,317  70  -  5,387      5,387 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 15,856  265  (254)  15,867      15,277 
ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556              
 ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์  161,312  4,278  191  165,781      165,781 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนัที! 31 มีนาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 213,861  -  -  213,861  - -  213,861 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  7,032  -  7,032  (7,032)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,494  1,494  (294)  -  1,200 
 รายไดอ้ื!น 1,859  107  1  1,967  (20)  -  1,947 
 รวมรายได ้ 215,720  7,139  1,495  224,354      217,008 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 152,291  -  -  152,291  -  (9)  152,282 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  6,339  -  6,339  -  (6,339)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  915  915  -  -  915 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 44,368  -  -  44,368  -  -  44,368 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 28,091  348  580  29,019  -  (314)  28,705 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,520  -  43  7,563  -  -  7,563 
 ตน้ทุนทางการเงิน 3,115  -  2  3,117  -  -  3,117 
 รวมค่าใชจ้่าย 235,385  6,687  1,540  243,612      236,950 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -  8  -  -  8 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (19,665)  452  (45)  (19,250)      (19,934) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (230)  80  -  (150)  -  -  (150) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) (19,435)  372  (45)  (19,100)      (19,784) 
ณ วนัที! 31 มีนาคม 2555              
ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 177,216  649  263  178,128      178,128 
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22. ภาระผกูพนั และหนี6 สินที!อาจเกิดขึ6น 
 22.1 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าตึกแถว อาคาร สาํนักงานขาย ที!ดิน และบริการจดัทาํและติดตั6งป้ายโฆษณา
  เพื!อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  
ดงันี6  
  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี                              4.63 
  2 ถึง 3 ปี                           4.07 
 

22.2 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนังสือ
คํ6าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี6  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ6าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอื!นๆ 9.02  8.62 
- ค ํ6าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ 103.02  103.02 
 บริการสาธารณะส่วนกลาง    

 
 22.3 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 บริษทัไดค้ ํ6าประกนัการขอกูย้มืเงินของลกูคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคํ6าประกนัการใชน้ํ6 ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 
 
 22.4 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556  บริษทัมีคดีความที!ถกูฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี6  

ก. บริษทัถกูสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ!งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยูจ่าํนวน 1 คดีบริษทัอยู่
ในฐานะผูค้ ํ6 าประกันหนี6 เงินกู้ยืมร่วมชาํระหนี6 เงินกู้ก ับผูกู้ ้เงินหลกั ซึ! งเป็นลูกค้าของบริษัทเป็น
จาํนวนเงินรวม 0.60 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6 ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพยที์!ฟ้องร้องนับ
จากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระหนี6 เสร็จสิ6น (คาํนวณจนถึงวนัที! 31 มีนาคม 2556 คิดเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 0.22 ลา้นบาท) โดยกล่าวหาว่าผูกู้เ้งินหลกัผิดนัดชาํระหนี6 ตามเงื!อนไขในการ
จ่ายชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี6 ยเงินกูย้ืม ในฐานะที!บริษทัเป็นผูค้ ํ6 าประกันหนี6 เงินกู้ยืมดงักล่าว 
ดงันั6นบริษทัจึงถกูฟ้องร้องเป็นจาํเลยที! 2 ในฐานะเป็นลกูหนี6 ร่วม  
 ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 คดีถึงที!สุดแลว้ โดยศาลสั!งให้ผูกู้เ้งินหลกัและผูค้ ํ6 าประกนัร่วมกนั
ชาํระเงินจาํนวนรวม 0.60 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี6ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 0.50 
ลา้นบาท หากไม่ชาํระให้ยึดที!ดินพร้อมสิ!งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดให้แก่โจทก ์หากไดเ้งินไม่
พอชาํระหนี6โจทกจึ์งมีสิทธิบงัคบัคดีเอากบัทรัพยสิ์นอื!นของจาํเลยทั6ง 2 ราย ผูบ้ริหารของบริษทัได้
พิจารณาประมาณการผลความเสียหายที!คาดว่าจะถูกเรียกร้องสาํหรับคดีดังกล่าวจนถึงวนัที! 31 
มีนาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท โดยแสดงภายใตบ้ญัชีหนี6 สินหมุนเวียนอื!นโดยฝ่าย
บริหารคาดว่าความเสียหายจะไม่เกินกว่าจาํนวนที!ประมาณการไว ้
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  ข. บริษทัถูกนิติบุคคลหมู่บา้นกบัผูซื้6อบา้นในโครงการของบริษัทแห่งหนึ! ง ฟ้องร้องคดีให้บริษัท
ชดใชค้วามเสียหายจากการที!ผูซื้6อบา้นไม่สามารถใชบ้ริการสโมสรและสระว่ายนํ6 าของโครงการ
จาํนวน 2.72 ลา้นบาท 

  ณ วนัที! 31 มีนาคม 2556 คดีอยู่ระหว่างการนัดไกล่เกลี!ยและนัดสืบพยาน ซึ!งโอกาสความ
เสียหายยงัมีความไม่แน่นอน ดงันั6นบริษทัจึงยงัไม่ไดพิ้จารณาประมาณการผลความเสียหายที!เกิด
จากคดีดงักล่าว 
 

23. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนี6 ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เมื!อวนัที! 15 พฤษภาคม 2556  



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31

 มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555  มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 60,978 45,115 58,607 38,363

เงินลงทุนชั�วคราว 659 656 659 656

ลูกหนี/การคา้ 5 15,475 8,326 -                -                  

สินคา้คงเหลือ 6, 14 413,152 410,743 403,868 403,032

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 7, 14 1,313,821 1,224,874 1,315,996 1,226,458

ที�ดินรอการพฒันา 7, 14 1,669,139 1,780,965 1,668,783 1,780,609

เงินมดัจาํค่าซื/อที�ดิน 7.4 100,069 27,100 100,069 27,100

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,835 12,500 8,258 8,553

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,585,128 3,510,279 3,556,240 3,484,771

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากที�ติดภาระคํ/าประกนั 8 1,114 1,112 889 889

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    -                  -                -                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                    -                  11,864 11,864

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  10 165,781 166,591 161,312 164,183

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,571 4,608 4,571 4,608

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 981 839 -                -                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 9,821 11,800 9,817 11,799

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 4,300 4,547 4,300 4,547

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 186,568 189,497 192,753 197,890

รวมสินทรัพย์ 3,771,696 3,699,776 3,748,993 3,682,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

- 3 -

หมายเหตุ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556

สินทรัพย์



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31
 มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555  มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั/น
จากสถาบนัการเงิน 12 226,174 215,034 226,174        215,034          

ตัDวเงินจ่ายการคา้ 30,905 46,739 30,905          45,484            
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื�น 101,539 78,195 99,143          75,939            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 30,675 55,199 30,533          53,930            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16,589 14,847 16,589          14,847            
เจา้หนี/บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 27,082 37,715 30,051          45,699            
ภาระหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 388 463 388               463                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ที�กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 181,798 173,646 181,798        173,646          

เงินกูย้มืระยะสั/นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 61,000 -                  62,800          -                  
เงินกูย้มืระยะสั/นจากกรรมการ 4 5,000 -                  -                -                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 27,774 22,368 27,774          22,368            
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 67,492 64,985 66,385          63,860            
หนี/ สินหมุนเวยีนอื�น 788 851 788               851                 
รวมหนี/ สินหมุนเวยีน 777,204 710,042 773,328        712,121          

หนี/ สินไม่หมุนเวยีน
ภาระหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 -                    39 -                39                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 589,880 597,723 589,880        597,723          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 25,807 23,916 25,258          23,579            
ประมาณการหนี/ สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 16,715 16,202 16,715          16,202            
ภาระหนี/ สินจากการซื/อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 16 101,449 104,449 101,449        104,449          
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 12,403 14,444 12,332          14,373            
รวมหนี/ สินไม่หมุนเวยีน 746,254 756,773 745,634        756,365          

รวมหนี/ สิน 1,523,458 1,466,815 1,518,962     1,468,486       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

- 4 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31

 มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555  มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้

   มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,200,000         1,200,000       1,200,000     1,200,000       

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,185,985,052 หุน้

   มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,185,985         1,185,985       1,185,985 1,185,985       

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 577,530            577,530          577,530 577,530          

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 48,850              48,850            48,850 48,850            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 435,873            420,596          417,666 401,810          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,248,238         2,232,961       2,230,031 2,214,175       

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                    -                  -                -                  

องคป์ระกอบอื�นของผูถื้อหุน้ -                    -                  -                -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,248,238         2,232,961       2,230,031 2,214,175       
รวมหนี/ สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,771,696         3,699,776       3,748,993 3,682,661       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

หมายเหตุ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

- 5 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556



2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 362,860               213,861            362,860            213,861               

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 6,466                   -                    -                    -                      

รายไดจ้ากการบริการ 1,131                   1,200                -                    -                      

รายไดอื้$น 4 1,962                   1,947                1,956                1,859                   

รวมรายได้ 372,419               217,008            364,816            215,720               

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 244,562               152,282            244,697            152,291               

ตน้ทุนก่อสร้าง 6,296                   -                    -                    -                      

ตน้ทุนบริการ 967                      915                   -                    -                      

คา่ใชจ่้ายในการขาย 48,468                 44,368              48,468              44,368                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 37,848                 28,705              36,930              28,091                 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 4 8,059                   7,563                8,018                7,520                   

ตน้ทุนทางการเงิน 4 5,555                   3,117                5,530                3,115                   

รวมคา่ใชจ่้าย 351,755               236,950            343,643            235,385               

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                      8                       -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 20,664 (19,934) 21,173 (19,665)

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 5,387                   (150) 5,317                (230)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น -                      -                    -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556
พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

- 6 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

ส่วนไดเ้สียที$ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

การแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที$เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

ส่วนไดเ้สียที$ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

15,277 (19,784) 15,856 (19,435)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 19

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.013 (0.017) 0.013 (0.016)

- 7 -
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุ

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ส่วนไดเ้สียที� รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม ไม่มีอาํนาจ
ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม
ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย (ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556  - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 1,185,985            577,530              48,850                 423,240              -             2,235,605             -            2,235,605             
รายการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
เรื�องภาษีเงินได้ 3.3 -                       -                      -                       (2,644) -             (2,644) -            (2,644)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - หลงัปรับปรุง 1,185,985            577,530              48,850                 420,596              -             2,232,961             2,232,961             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2556 -                       -                      -                       15,277                -             15,277                  -            15,277                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556 1,185,985            577,530              48,850                 435,873              -             2,248,238             -            2,248,238             

ยอดคงเหลือ ณ  วนัที� 1 มกราคม 2555 - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 1,185,985            577,530              43,750                 411,281              -             2,218,546             -            2,218,546             
รายการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
เรื�องภาษีเงินได้ 3.3 -                       -                      -                       6,457                  -             6,457                    -            6,457                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 - หลงัปรับปรุง 1,185,985            577,530              43,750                 417,738              -             2,225,003             -            2,225,003             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2555 (ปรับปรุงใหม่) -                       -                      -                       (19,784) -             (19,784) -            (19,784)
ยอดคงเหลือ ณ  วนัที� 31 มีนาคม 2555 1,185,985            577,530              43,750                 397,954              -             2,205,219             -            2,205,219             

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนีA

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556

- 8 -

หมายเหตุ

กาํไรสะสม



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม
ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้
ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย (ปรับปรุงใหม่)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 1,185,985              577,530                 48,850                   404,384                 -                   2,216,749              
รายการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
เรื�องภาษีเงินได้ 3.3 -                         -                         -                         (2,574) -                   (2,574)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - หลงัปรับปรุง 1,185,985              577,530                 48,850                   401,810                 -                   2,214,175              
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2556 -                         -                         -                         15,856                   -                   15,856                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2556 1,185,985              577,530                 48,850                   417,666                 -                   2,230,031              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 - ตามที�รายงานไวเ้ดิม 1,185,985              577,530                 43,750                   391,252                 -                   2,198,517              
รายการปรับปรุง

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี 
เรื�องภาษีเงินได้ 3.3 -                         -                         -                         6,474                     -                   6,474                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 - หลงัปรับปรุง 1,185,985              577,530                 43,750                   397,726                 -                   2,204,991              
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2555 (ปรับปรุงใหม่) -                         -                         -                         (19,435) -                   (19,435)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2555 1,185,985              577,530                 43,750                   378,291                 -                   2,185,556              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี@

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรสะสม

- 9 -
บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 15,277               (19,784) 15,856              (19,435)
รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
คา่เสื+อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 3,874                 3,414                 3,696                3,361                
คา่เผื+อหนี1สงสยัจะสูญโอนกลบั (28) -                     (28) -                    
กาํไรที+ยงัไมเ่กิดขึ1นจริงจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้ (3) (107) (3) (3)
คา่เผื+อการปรับลดมูลคา่สินคา้ -                     3,500                 -                    3,500                
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                     (548) -     (548)
ขาดทุนจากการตดับญัชีสาํรองภาษีถูกหกั ณ ที+จ่าย 38                      -                     -                    -                    
กาํไรจากการตดับญัชีเจา้หนี1การคา้และ
   เงินประกนัผลงาน -                     (141) -     (141)
กาํไรจากการตดับญัชีคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (572) (218) (550) (218)
ประมาณการหนี1 สินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค 513                    1,399                 513                   1,399                
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,891                 825                    1,679                799                   
ส่วนแบง่ผลกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -     (8) -                    -                    
รายไดด้อกเบี1ยรับ 3                        (3) -     (1)
ดอกเบี1ยจ่าย 5,265                 2,875                 5,245                2,875                
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 5,387                 (150) 5,317                (230)

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี1 สินดาํเนินงาน 31,645               (8,946) 31,725              (8,642)

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ+มขึ1น)
ลูกหนี1การคา้ (7,121) (110) 28                     -                    
สินคา้คงเหลือ (2,409) (14,601) (836) (12,122)
ตน้ทุนการพฒันาที+ดิน 54,261 (44,795) 53,670              (45,479)
ที+ดินรอการพฒันา (23,226) (1,857) (23,226) (1,857)
เงินมดัจาํคา่ซื1อที+ดิน (72,969) -     (72,969) -     
สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น 665                    (2,391) 295                   (1,603)
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื+น 247                    (109) 247                   (109)

- 10 -

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1

"สอบทานแล้ว"



2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี1 สินดาํเนินงานเพิ+มขึ1น (ลดลง)
ตัDวเงินจ่ายการคา้ (15,834) 6,164 (14,579) 6,164 
เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื+น 23,344 (4,161) 23,204 (1,993)
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (23,622) (10,713) (22,497) (10,549)
เจา้หนี1บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั (10,633) 9,947 (15,648) 7,671 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,406 7,745 5,406 7,745 
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 2,507 1,592 2,525 1,567 
หนี1 สินหมุนเวียนอื+น (63) (42) (63) (77)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน (37,802) (62,277) (32,718) (59,284)
เงินสดรับดอกเบี1ยรับ (3) 3 -     1 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที+จ่าย 80 -     -     -     
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,967) (2,387) (3,634) (2,198)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (41,692) (64,661) (36,352) (61,481)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที+ติดภาระคํ1าประกนัเพิ+มขึ1น (2) (3) -     -     
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร -     548 -     548 
เงินสดจ่ายซื1อทรัพยสิ์นถาวร (2,858) (3,068) (619) (2,846)
เงินสดจ่ายซื1อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (169) (388) (169) (388)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (3,029) (2,911) (788) (2,686)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายชาํระภาระหนี1 สินตามสญัญาเช่าการเงิน (114) (233) (114) (233)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั1น
จากสถาบนัการเงินเพิ+มขึ1น (ลดลง) 11,140 14,628 11,140 14,628 

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั1นจากบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนั 61,000 -     62,800 -     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั1นจากกรรมการ 15,000 -     10,000 -     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั1นจากกรรมการ (10,000) -     (10,000) -     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556
พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1



2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 136,755 54,746 136,755 54,746 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (136,446) (40,777) (136,446) (40,777)

จ่ายดอกเบี1ยจ่าย (16,751) (9,090) (16,751) (9,090)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 60,584 19,274 57,384 19,274 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ1น (ลดลง) - สุทธิ 15,863 (48,298) 20,244 (44,893)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 45,115 78,533 38,363 67,805 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ1นงวด 60,978 30,235 58,607 22,912 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ+มเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 712 11,689 662 11,689 

เงินฝากธนาคาร 60,266 18,546 57,945 11,223 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 60,978 30,235 58,607 22,912 

2) ในไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2555  บริษทัไดโ้อนที+ดินรอการพฒันาจาํนวน 132.05 ลา้นบาท และ 37.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั มาเป็นส่วนหนึ+งของ

ตน้ทุนการพฒันาที+ดิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแล้ว"

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2556
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม


