
 

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

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

--- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 30 กนัยายน 2555 งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ3นสุดวนัที!  30 กนัยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการ
เปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ3นสุดวนัที! 30 กนัยายน 
2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ยและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 30 กนัยายน 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนสิ3นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2555 และ 2554 งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบ
กระแสเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ3นสุดวนัที! 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ!ง จาํกดั 
(มหาชน) ซึ! งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี3ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื!อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี!ยวกบัขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 

  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ!งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอื!น การสอบทานนี3 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื!อมั!นว่าจะพบเรื!องที!มีนัยสาํคญัทั3งหมดซึ!งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั3นข้าพเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลที!สอบทานได ้
 
ข้อสรุป 

 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ!งที!เป็นเหตุให้เชื!อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ3นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื!อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 ที�แสดงเปรียบเทียบ 
 
 ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ"นสุดวนัที% 31 
ธนัวาคม 2554 ของบริษทั บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ%ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการสอบบญัชีและ
เสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงื%อนไขตามรายงานลงวนัที% 22 กุมภาพนัธ ์2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2554 ที%แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ% งของงบการเงินดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอื%นใดภายหลงัจากวนัที%ในรายงานนั"น 
 
  
 
 
  (นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที% 6838 
 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที% 9 พฤศจิกายน 2555 
2012/1029/0248
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ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31 ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31

 กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,688 78,533 24,594 67,805

เงินลงทุนชั
วคราว 650 18,734 650 641

ลูกหนี,การคา้ 5 229 264 -                      -                      

เงินมดัจาํคา่ซื,อที
ดิน 7.3 55,193 -                      55,193                -                      

สินคา้คงเหลือ 6, 15 347,567 321,113 340,862 320,470

ตน้ทุนการพฒันาที
ดิน 7, 15 1,384,149 1,322,470 1,385,355 1,323,337

ที
ดินรอการพฒันา 7.3, 15 1,392,326 1,370,819 1,391,969 1,370,462

สินทรัพยห์มุนเวียนอื
น 15,123 12,545 9,363 8,477

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,220,925 3,124,478 3,207,986 3,091,192

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน

เงินฝากที
ติดภาระคํ,าประกนั 8 1,101 1,087 879 870

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                      39 -                      400

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      11,864 11,864

ที
ดิน อาคารและอุปกรณ์  10 176,661 178,338 175,429 177,595

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11 4,423 3,884 4,423 3,884

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที
จ่าย 475 252 -                      -                      

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื
น 3,953 2,676 3,953 2,676

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 186,613 186,276 196,548 197,289

รวมสินทรัพย์ 3,407,538 3,310,754 3,404,534 3,288,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ
งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

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

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31 ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31

 กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั,น

จากสถาบนัการเงิน 12 207,455 165,032 207,455              165,032

ตัBวเงินจ่ายการคา้ 93,938 33,143 93,938                33,143

เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื
น 84,643 69,546 83,332                66,431

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 21,980 28,835 21,920                28,487

เจา้หนี,บริษทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 4 33,730 24,422 51,638                29,273

ภาระหนี, สินตามสญัญาเช่าการเงิน

ที
ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ
งปี 14 563 881 563                     881

เงินกูย้มืระยะสั,นจากบริษทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 4 20,000                -                      22,500                -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,731 106,255 8,731                  105,470

คา่งวดที
ยงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 13 36,735 52,184 36,735                52,184

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 65,343 59,281 63,993                57,736

หนี, สินหมุนเวียนอื
น 2,458 3,438 1,404                  2,366

รวมหนี, สินหมุนเวียน 575,576 543,017 592,209              541,003

หนี, สินไมห่มุนเวียน

ภาระหนี, สินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 157 502 157                     502

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 486,118 403,068 486,118              403,068

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 23,383 20,907 23,073                20,677

ประมาณการหนี, สินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค 15,446 8,942 15,446                8,942

เจา้หนี,คา่ที
ดินรอการพฒันา 17 114,422 115,772 114,422              115,772

รวมหนี, สินไมห่มุนเวียน 639,526 549,191 639,216              548,961

รวมหนี, สิน 1,215,102 1,092,208 1,231,425           1,089,964

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ
งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

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

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

"สอบทานแล้ว"

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31 ณ วนัที
 30 ณ วนัที
 31

 กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น

   มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,200,000           1,200,000 1,200,000           1,200,000

ทุนที
ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,185,985,052 หุ้น

   มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,185,985           1,185,985 1,185,985           1,185,985

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 577,530              577,530 577,530              577,530

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 43,750                43,750 43,750                43,750

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 385,171              411,281 365,844              391,252

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,192,436           2,218,546 2,173,109           2,198,517

ส่วนไดเ้สียที
ไมมี่อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      -                      

องคป์ระกอบอื
นของผูถื้อหุ้น -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,192,436           2,218,546 2,173,109           2,198,517

รวมหนี, สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,407,538           3,310,754 3,404,534           3,288,481

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ
งของงบการเงินระหวา่งกาลนี,

หมายเหตุ

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

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"สอบทานแล้ว"

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 398,213               465,325            398,213            465,325               

รายไดจ้ากการบริการ 1,155                   895                   -                    -                      

รายไดอื้�น 4 1,784                   3,068                1,800                3,084                   

รวมรายได้ 401,152               469,288            400,013            468,409               

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 258,760               322,582            258,774            322,585               

ตน้ทุนบริการ 781                      720                   -                    -                      

คา่ใชจ่้ายในการขาย 48,330                 60,189              48,330              60,189                 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 39,188                 29,816              38,511              29,534                 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 4 7,657                   7,222                7,614                7,182                   

ตน้ทุนทางการเงิน 4 1,107                   6,347                1,149                6,356                   

รวมคา่ใชจ่้าย 355,823               426,876            354,378            425,846               

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 43                        (124) -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 45,372 42,288              45,635 42,563                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21 12,727                 26,897              12,774              26,882                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 32,645 15,391              32,861 15,681                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                    -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 32,645 15,391              32,861 15,681                 

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ



2555 2554 2555 2554

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,645 15,391              32,861 15,681                 

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

32,645 15,391              32,861 15,681                 

การแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,645 15,391              32,861 15,681                 

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

32,645 15,391              32,861 15,681                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.028 0.013                0.028 0.013                   
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,020,818            1,207,980         1,020,818         1,207,980            

รายไดจ้ากการบริการ 3,493                   2,420                -                    -                      

รายไดอื้�น 4 10,536                 7,744                10,394              7,730                   

รวมรายได้ 1,034,847            1,218,144         1,031,212         1,215,710            

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 676,577               827,431            676,730            827,460               

ตน้ทุนบริการ 2,441                   2,423                -                    -                      

คา่ใชจ่้ายในการขาย 140,937               151,506            140,937            151,506               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 102,460               88,933              100,342            88,518                 

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 4 22,833                 22,534              22,704              22,415                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 8,042                   15,296              8,099                15,338                 

รวมคา่ใชจ่้าย 953,290               1,108,123         948,812            1,105,237            

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 141                      (334) -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 81,698 109,687            82,400 110,473               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 21 24,790                 53,243              24,790              53,228                 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 56,908 56,444              57,610 57,245                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                    -                    -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 56,908 56,444              57,610 57,245                 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554



2555 2554 2555 2554

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 56,908 56,444              57,610 57,245                 

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

56,908 56,444              57,610 57,245                 

การแบง่กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 56,908 56,444              57,610 57,245                 

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                      -                    -                    -                      

56,908 56,444              57,610 57,245                 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.048 0.048                0.049 0.048                   

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี:

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



ส่วนไดเ้สียที� รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม ไม่มีอาํนาจ

ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

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

จ่ายเงินปันผล 19 -                     -                     -                     (83,018) -                 (83,018) -              (83,018)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2555 -                     -                     -                     56,908               -                 56,908               -              56,908                 

ยอดคงเหลือ ณ  วนัที� 30 กนัยายน 2555 1,185,985          577,530             43,750               385,171             -                 2,192,436          -              2,192,436            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 1,185,985          577,530             31,750               266,259             -                 2,061,524          -              2,061,524            

จ่ายเงินปันผล -                     -                     -                     (35,579) -                 (35,579) -              (35,579)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2554 -                     -                     -                     56,550               -                 56,550               -              56,550                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 1,185,985          577,530             31,750               287,230             -                 2,082,495          -              2,082,495            

งบการเงินรวม

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

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ,นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

- 10 -

หมายเหตุ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

พนับาท



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี>



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม

ที�ออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ ของผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

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

จ่ายเงินปันผล 19                -                         -                         -                         (83,018) -                   (83,018)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2555 -                         -                         -                         57,610                   -                   57,610                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 1,185,985              577,530                 43,750                   365,844                 -                   2,173,109              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 1,185,985              577,530                 31,750                   249,655                 -                   2,044,920              

จ่ายเงินปันผล -                         -                         -                         (35,579) -                   (35,579)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2554 -                         -                         -                         57,351                   -                   57,351                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554 1,185,985              577,530                 31,750                   271,427                 -                   2,066,692              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี;

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

กาํไรสะสม

- 11 -

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ,นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554
พนับาท



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 56,908 56,444              57,610 57,245              

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื*อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10,615              9,072                10,435              9,011                

คา่เผื*อหนี1สงสยัจะสูญโอนกลบัและหนี1 สูญ (5) 19                     (5) -                    

กาํไรที*ยงัไมเ่กิดขึ1นจริงจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พื*อคา้ (9) -                    (9) -                    

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั*วคราว (176) -                    -     -                    

คา่เผื*อการปรับลดมูลคา่สินคา้ 98                     -                    98                     -                    

คา่เผื*อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 180                   -                    400                   -                    

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (548) (1,629) (548) (1,629)

ขาดทุนจากการตดับญัชีสินทรัพย์ 70                     10                     -                    10                     

กาํไรจากการตดับญัชีเจา้หนี1การคา้และ

   เงินประกนัผลงาน (1,398) (1,447) (1,398) (1,447)

กาํไรจากการตดับญัชีคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (464) (439) (464) (425)

ประมาณการหนี1 สินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค 7,224                -                    7,224                -                    

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,476                2,230                2,396                2,174                

ส่วนแบง่ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (141) 334                   -                    -                    

รายไดด้อกเบี1ยรับ (68) (31) (46) (15)

คา่ใชจ่้ายดอกเบี1ยจ่าย 7,083                13,464              7,147                13,511              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 24,790              53,243              24,790              53,228              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี1 สินดาํเนินงาน 106,635            131,270            107,630            131,663            

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท



2555 2554 2555 2554
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ*มขึ1น)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั*วคราว 18,269              -                    -                    -                    
ลูกหนี1การคา้ 40                     724                   5                       82                     
เงินมดัจาํคา่ซื1อที*ดิน (55,193) -                    (55,193) -                    
สินคา้คงเหลือ (33,163) 39,817              (27,101) 40,063              
ตน้ทุนการพฒันาที*ดิน 145,252            174,318            144,913            173,793            
ที*ดินรอการพฒันา (152,647) (214,628) (152,647) (214,628)
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น (2,578) (35,830) (886) (32,798)
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื*น (1,277) (1,155) (1,277) (1,155)

หนี1 สินดาํเนินงานเพิ*มขึ1น (ลดลง)
ตัDวเงินจ่ายการคา้ 16,942 (6,615) 16,942 (6,352)
เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื*น 16,495 11,076 18,299 10,351 
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (6,828) (1,277) (6,540) (1,087)
เงินรับล่วงหนา้คา่ขายที*ดิน -     109,416 -     107,176 
เจา้หนี1บริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 9,308 323 22,365 6,331 
คา่งวดที*ยงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ (15,449) (2,306) (15,449) (2,306)
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 6,062 15,026 6,257 15,073 
หนี1 สินหมุนเวียนอื*น (980) 902 (962) (37)
ประมาณการหนี1 สินคา่บาํรุงสาธารณูปโภค (720) -     (720) -     
เจา้หนี1คา่ที*ดินรอการพฒันา (1,350) (6,040) (1,350) (6,040)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 48,818 215,021 54,286 220,129 
เงินสดรับดอกเบี1ยรับ 68 31 46 15 
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที*จ่าย 62 7,028 -     7,028 
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (122,669) (34,542) (121,529) (32,358)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (73,721) 187,538 (67,197) 194,814 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที*ติดภาระคํ1าประกนัเพิ*มขึ1น (14) (5) (9) (1)
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 548 3,710 548 3,710 
เงินสดจ่ายซื1อทรัพยสิ์นถาวร (8,458) (7,180) (7,789) (6,691)
เงินสดจ่ายซื1อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,019) (198) (1,019) (198)
เงินสดจ่ายซื1อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -     (400) -     (400)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (8,943) (4,073) (8,269) (3,580)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนี1 สินตามสญัญาเช่าการเงิน (663) (940) (663) (940)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั1น

จากสถาบนัการเงินเพิ*มขึ1น (ลดลง) 42,423 212,338 42,423 212,338 

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั1นจากบริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั 20,000 -     35,500 -     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั1นจากบริษทัที*เกี*ยวขอ้งกนั -     -     (13,000) (14,550)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืกรรมการ -     (128,115) -     (128,115)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 465,430 335,353            465,430 335,353            

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (382,380) (518,686) (382,380) (518,686)

จ่ายดอกเบี1ยจ่าย (31,973) (31,783) (32,037) (31,848)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (83,018) (35,579) (83,018) (35,579)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 29,819 (167,412) 32,255 (182,027)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ*มขึ1น (ลดลง) - สุทธิ (52,845) 16,053 (43,211) 9,207 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 78,533 30,534 67,805 24,846 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ1นงวด 25,688 46,587 24,594 34,053 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ*มเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 732 22,931 682 22,916 

เงินฝากธนาคาร 24,956 23,656 23,912 11,137 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 25,688 46,587 24,594 34,053 

2) ในระหวา่งงวด 2555 และ 2554  บริษทัไดโ้อนที*ดินรอการพฒันาจาํนวน 66.54 ลา้นบาท และ 211.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั มาเป็นส่วนหนึ*งของ

ตน้ทุนการพฒันาที*ดิน

3) ในระหวา่งงวด 2555 บริษทัไดซื้1อที*ดินรอการพฒันาจาํนวน 43.85 ลา้นบาท โดยจ่ายชาํระเป็นตัDวเงินจ่ายการคา้

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินระหวา่งกาลนี1

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแล้ว"

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที! 30 กนัยายน 2555 

 
1. ขอ้มลูทั�วไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั*งเป็นบริษทัจาํกดัเมื�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�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี*  
   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 
 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี*ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมที�บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั*งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี*  
 อตัราร้อยละของการถือหุน้ทั*งทางตรง 

และทางออ้ม 
 ลกัษณะธุรกจิ 

 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31   
 กนัยายน  2555 ธันวาคม 2554   
บริษทัย่อย      
บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมากอ่สร้างและบริหารโครงการ 
บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั 20.00  20.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 
 (เป็นบริษทัร่วมตั*งแต่วนัที� 31 มีนาคม 
2554 

    ในกจิการอสังหาริมทรัพย ์

 และในเดือนตุลาคม 2555 บริษทัเลิกกจิการ      
  (หมายเหตุขอ้ 9))      
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  20.00  20.00  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 (บริษทัร่วมที�ถือหุน้ผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั)      

 
 2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี*จดัทาํขึ*นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และได้จดัทาํขึ* นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที�  31 
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ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเกี�ยวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 
    งบการเงินระหว่างกาลนี* ได้จดัทาํขึ*นตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื� อง  

งบการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ�งไดก้าํหนดเพื�อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั* งล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ�มเติมที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อ
ไม่ใหข้อ้มลูที�นาํเสนอซํ*าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนี* ควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

    งบการเงินระหว่างกาลนี* ไดจ้ดัทาํขึ*นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�น
ในนโยบายการบญัชี 

             งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ที�ออกระหว่างงวดและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
      เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที� 8 เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2556  

      ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินเมื�อนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 
 3.3   สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
    นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัที�ใช้

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  
 
4. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน สินทรัพย ์หนี* สิน รายได้ ต้นทุนและ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ� งของบริษทัเกิดขึ*นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี*
เกี�ยวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุน้บางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ�งเป็นรายการ
ปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลตามมลูฐานที�ตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั   

  รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี*  
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 
   สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
รายการในระหว่างงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  15  15 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  5  5 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  - -  9,692  4,327 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  - -  198  689 
ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  - -  1  1 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  19  - 
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2555 อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 

 3.00 ต่อปี 
 -  -  26  11 

 ปี 2554  อตัราดอกเบี*ยร้อย
ละ 
  0.50 ต่อปี 

        

บุคคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          
ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  22,441  29,028  19,681  27,901 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  4  12  4  12 
ค่าเช่าที�ดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  54  -  54  - 
 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม  อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  1,397  -  1,397 
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  - 
 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
รายการในระหว่างงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  45  45 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  13  13 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  -  -  22,090  7,146 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  -  -  816  2,006 
ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  -  -  3  2 
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  20  - 
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2555 อตัราดอกเบี*ยร้อยละ

 3.00 ต่อปี 
 -  -  44  47 

 ปี 2554  อตัราดอกเบี*ยร้อย
ละ  
 0.50 ต่อปี 

        

บคุคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          
ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  83,804  75,777  71,290  72,498 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  43  120  43  120 
ค่าเช่าที�ดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  495  495  495  495 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  54  -  54  - 
 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  4,713  -  4,713 
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  330  -  330 
    

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี*  
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554 

เจา้หนี*บริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  - -  54  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย  - -  20,351  7,407 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั         
  เดคคอร์เรชั�น จาํกดั   235  226  235  226 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  33,492  24,172  30,995  21,616 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  3  24  3  24 
    33,730  24,422  51,638  29,273 
เงินกูย้มืระยะสั*นจากบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย        
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  - 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  2,500  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  2,500  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  14,550 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  13,000  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  (13,000)  (14,550) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  -  - 
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั        
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  - 
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 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   20,000 -  20,000  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   20,000 -  20,000  - 
    20,000 -  22,500  -          

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  54 -  54  - 

เจา้หนี*ค่าเช่าที�ดิน          
 - นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม ญาติผูถื้อหุ้น  495 - 495  - 

 
 ณ วนัที�  30 กันยายน 2555 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึ� ง ออกหนังสือคํ* าประกนัเพื�อค ํ* า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 
ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 7,368  6,950  7,331  6,913 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 289  272  283  269 
 รวม 7,657  7,222  7,614  7,182 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 
ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 21,964  21,713  21,853  21,606 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 869  821  851  809 
 รวม 22,833  22,534  22,704  22,415 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี* เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั*งนี*
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
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กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส 
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5. ลกูหนี*การคา้  
  ลกูหนี*การคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหนี*การคา้ 326  331  326  331 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหนี*คา่บริหารหมู่บา้น 229  264  -  - 
  รวม 555  595  326  331 
หกั  คา่เผื�อหนี*สงสัยจะสูญ (326)  (331)  (326)  (331) 
 ลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 229  264  -  - 

 
  ลกูหนี*การคา้ วิเคราะห์แยกตามอายหุนี* ที�คา้งชาํระไดด้งันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 229  264  -  - 
มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 326  331  326  331 
 รวม 555  595  326  331 

  
  ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 331  297  331  297 
เพิ�มขึ*น -  34  -  34 
ลดลง (5)  -  (5)  - 
ยอดสิ*นงวด 326  331  326  331 

 
  รายการค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญที�ลดลงในระหว่างงวด 2555 เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจาํนวน 5,000 บาท 
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6. สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

ราคาทุนบา้นสร้างเสร็จ  348,241  321,140  348,241  321,140 
งานระหวา่งก่อสร้าง 6,705  643  -  - 
 รวม 354,946  321,783  348,241  321,140 
หกั คา่เผื�อมูลคา่สินคา้ลดลง      (7,379)  (670)  (7,379)  (670)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 347,567  321,113  340,862  320,470 

 
  ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 670  -  670  - 
เพิ�มขึ*น 6,709  670  6,709  670 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดสิ*นงวด 7,379  670  7,379  670 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสญัญาจะซื*อจะขายที�เซ็นตส์ญัญาแลว้ ดงันี*  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นสร้างเสร็จ 63  348.24  83  321.14 
บา้นสร้างเสร็จที�เซ็นตส์ัญญาจะซื*อจะขายแลว้ (13)  (37.98) (21)  (48.46)
บา้นสร้างเสร็จคงเหลือยกไปที�ยงัไม่ได ้        
 ทาํสัญญาจะซื*อจะขาย 50  310.26  62  272.68 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 สินคา้คงเหลือของบริษทัทั*งหมดจาํนวน 348.24 

ลา้นบาท และ 321.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ* าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศจาํนวน 1,428.21 ลา้นบาท และ 1,542.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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7. ตน้ทุนการพฒันาที�ดินและที�ดินรอการพฒันา 
  7.1 ตน้ทุนการพฒันาที�ดินที�เกิดขึ*นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30   ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 กนัยายน 2555  ธันวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธันวาคม 2554 
ที�ดินและค่าพฒันาที�ดิน 2,297,649  2,355,923  2,297,649  2,355,923 
ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 594,911  549,219  594,911  549,219 
บา้นระหว่างปลูกสร้าง 3,699,817  3,424,692  3,701,023  3,425,559 
ดอกเบี*ยคิดเขา้ตน้ทุน 298,601  290,695  298,601  290,695 
 รวม 6,890,978  6,620,529  6,892,184  6,621,396 
หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (348,241)  (321,140)  (348,241)  (321,140)
 โอนไปตน้ทุนขาย (5,124,713)  (4,936,433)  (5,124,713)  (4,936,433)
ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 1,418,024  1,362,956  1,419,230  1,363,823 
หกั ค่าเผื�อมูลค่าตน้ทุนการพฒันา        
 ที�ดินลดลง (33,875)  (40,486)  (33,875)  (40,486)
ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน - สุทธิ 1,384,149  1,322,470  1,385,355  1,323,337 

 
  ค่าเผื�อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดินลดลงมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 40,486  -  40,486  - 
เพิ�มขึ*น -  40,486  -  40,486 
ลดลง (6,611)  -  (6,611)  - 
ยอดสิ*นงวด 33,875  40,486  33,875  40,486 

  ในไตรมาส 3 ปี 2555 ค่าเผื�อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดินลดลงจากการโอนบา้นที�สร้างเสร็จ
ไปบญัชีสินคา้คงเหลือทั*งจาํนวน 

  ณ วนัที�  30 กันยายน 2555 และ วนัที�  31 ธันวาคม 2554 ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างบนที�ดินใน
โครงการของบริษทัทั*งหมดรวมจาํนวน 1,419.23 ลา้นบาท และ 1,363.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้
นําไปคํ* าประกันส่วนหนึ� งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวนเงิน 
1,428.21 ลา้นบาท และ 1,542.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษทัไดบ้ันทึกดอกเบี* ยที�
เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ�งจาํนวนเงินประมาณ 11.32 ลา้นบาท และ 6.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วน
หนึ�งของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั*งขึ*นเป็นทุนสาํหรับการคาํนวนดอกเบี* ยเท่ากบัร้อย
ละ 6.64 และร้อยละ 7.84 ตามลาํดับ และงวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที�  30 กนัยายน 2555 และ 2554 
บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี*ยที�เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ� งจาํนวนเงินประมาณ 25.33 ลา้นบาท และ 22.39 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั*งขึ*นเป็นทุนสาํหรับการ
คาํนวณดอกเบี*ยเท่ากบัร้อยละ 7.06 และร้อยละ 7.77 ตามลาํดบั 
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 7.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที�ดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูต่น้งวด 16  15 
จาํนวนโครงการที�ปิดแลว้ 2  1 
จาํนวนโครงการที�เปิดใหม่ 1  2 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูสิ่*นงวด 15  16 
มลูค่าซื*อขายที�ไดท้าํสญัญาแลว้ทั*งสิ*น (ลา้นบาท) 7,430.00  7,163.78 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที�เปิดดาํเนินการอยู ่ 68.75  61.62 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการ

พฒันาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสาํหรับโครงการที�ดาํเนินอยู่เป็นมูลค่า 69.40 
ลา้นบาท และ 144.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

 
 7.3 ที�ดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31  

ธันวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31  

ธันวาคม 2554 

ยอดยกมา 1,370,819  1,408,599  1,370,462  1,404,690 

บวก เพิ�มในระหว่างงวด 88,045  339,549  88,045  339,549 

 รวม 1,458,864  1,748,148  1,458,507  1,744,239 

หกั โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดิน (66,538)  (210,327)  (66,538)  (210,327)

 ลดลงจากการขาย -  (167,002)  -  (163,450)

ที�ดินรอการพฒันา 1,392,326  1,370,819  1,391,969  1,370,462 

 
  เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2555 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซื*อจะขายที�ดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวน 

237.03 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิf แล้วบางส่วนจํานวน 61.07 ล้านบาท ที� เหลือมีก ําหนดโอน
กรรมสิทธิf ในวนัที� 8 ธนัวาคม 2555 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซื*อที�ดินแลว้เป็นจาํนวน 35.19 
ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงินมดัจาํค่าซื*อที�ดิน 
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  เมื�อวนัที�  14 กันยายน 2555 บริษทัได้ทาํสัญญาจะซื*อจะขายที�ดินกับบริษัทแห่งหนึ� งเป็น
จาํนวน 199.25 ลา้นบาท ซึ�งมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิf ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าซื*อที�ดินแลว้เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงิน
มดัจาํค่าซื*อที�ดิน 

  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย ไดน้าํที�ดินรอ
การพฒันาทั*งหมดไปคํ* าประกันวงเงินกูย้ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวนเงิน 
1,554.09 ลา้นบาท และ1,542.98  ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
8. เงินฝากที�ติดภาระคํ*าประกนั 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.88 ลา้น
บาท และ 0.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ* าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคํ* า
ประกนัการใชน้ํ* ามนั 
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.22 
ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ*าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี*ยในอตัราลอยตวัตามที�ธนาคารกาํหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

  ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

  ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

วธีิราคาทุน             

             

บริษทัร่วม             

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั  2,000  2,000  20  20  400  400 

หัก :  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          (400)  - 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ          -  400 

บริษทัยอ่ย              

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  10,000  10,000  100  100  11,864  11,864 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  1,000  1,000  100  100  -  - 

          11,864  11,864 

หัก : ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          -  - 

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ          11,864  11,864 

 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัร่วมของบริษทัไดเ้ลิกกิจการ และอยู่
ในระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์และการชาํระบญัชี ซึ�งผูบ้ริหารของบริษทัคาด
ว่าจะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว จึงพิจารณาตั*งค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน
ทั*งจาํนวนเป็นเงิน 0.4 ลา้นบาท 
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
2555 สรุปไดด้งันี*  

 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 336,112  331,395 
ซื*อสินทรัพยเ์พิ�มระหว่างงวด 8,458  7,789 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (2,318)  (2,318) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 342,252  336,866 
ค่าเสื!อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 (157,774)  (153,800) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (10,135)  (9,955) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 2,318  2,318 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 (165,591)  (161,437) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 178,338  177,595 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 176,661  175,429 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ที�ดิน อาคาร และสิ�งปลูกสร้างในส่วน

สาํนกังาน ที�ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 111.39 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 
68.25 ลา้นบาท และ 71.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคํ* าประกนัเงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกิน
บญัชีจากธนาคารพาณิชยส์องแห่งวงเงิน  35 ลา้นบาท  
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11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที�  30 กันยายน 
2555 สรุปไดด้งันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 5,031 
ซื*อสินทรัพยเ์พิ�มระหว่างงวด 1,019 
โอนเขา้บญัชี 825 
โอนออกบญัชี (825) 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 6,050 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 (1,147) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (480) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 (1,627) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 3,884 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 4,423 

 
12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554  

 ณ วนัที� 30  
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554  

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 37,828  5,835  37,828  5,835 
เงินกูย้ืมระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 169,627  159,197  169,627  159,197 
  รวม  207,455  165,032  207,455  165,032 
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบี*ย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ*าประกนั 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี          

บริษทัใหญ ่          

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื�อทวงถาม  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 

          สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของบริษทั 

         -  ค ํ*าประกนัโดยกรรมการบางทา่น 

 - 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 ํ*าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

และบญัชีเงินฝากประจาํของ

กรรมการบางท่าน 

 รวมวงเงิน 55.00  55.00        

          

เงินกูย้มืระยะสั*น          

บริษทัใหญ ่          

 - ธ. กรุงศรีอยธุยา 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  19 ตุลาคม 2555  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูก

สร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 134.63  124.20  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  9- 10 พฤศจิกายน 2555

และ 14 มีนาคม 2556  

 -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

 ทั*งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ*นต่อไป 

 169.63  159.20       ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 รวมวงเงิน 224.63  214.20       

 
13. ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม                                                                                                                                                                งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 

ค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระแลว้ 7,010,524  6,774,810  7,010,524  6,774,810 

หกั การรับรู้รายได ้ (6,973,789)  (6,722,626)  (6,973,789)  (6,722,626) 

ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดส้าํหรับ        

 สัญญาจะซื*อขายที�ดินที�ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิf         

 และรับเงินงวดเกนิค่างวดตามสัญญา 36,735  52,184  36,735  52,184 
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ!ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที! 30 กนัยายน 2555 

 
1. ขอ้มลูทั�วไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั*งเป็นบริษทัจาํกดัเมื�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�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี*  
   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 
 
2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลรวมและการดาํเนินงาน 

 2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี*ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมที�บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั*งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี*  
 อตัราร้อยละของการถือหุน้ทั*งทางตรง 

และทางออ้ม 
 ลกัษณะธุรกจิ 

 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31   
 กนัยายน  2555 ธันวาคม 2554   
บริษทัย่อย      
บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมากอ่สร้างและบริหารโครงการ 
บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั 20.00  20.00  นายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างๆ 
 (เป็นบริษทัร่วมตั*งแต่วนัที� 31 มีนาคม 
2554 

    ในกจิการอสังหาริมทรัพย ์

 และในเดือนตุลาคม 2555 บริษทัเลิกกจิการ      
  (หมายเหตุขอ้ 9))      
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จาํกดั  20.00  20.00  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 (บริษทัร่วมที�ถือหุน้ผ่านบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั)      

 
 2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี*จดัทาํขึ*นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และได้จดัทาํขึ* นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที�  31 
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ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเกี�ยวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 
3. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 
    งบการเงินระหว่างกาลนี* ได้จดัทาํขึ*นตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) เรื� อง  

งบการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซึ�งไดก้าํหนดเพื�อเป็นการใหข้อ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั* งล่าสุด 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลเพิ�มเติมที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อ
ไม่ใหข้อ้มลูที�นาํเสนอซํ*าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนี* ควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

    งบการเงินระหว่างกาลนี* ไดจ้ดัทาํขึ*นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�น
ในนโยบายการบญัชี 

             งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ที�ออกระหว่างงวดและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
      เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที� 8 เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2556  

      ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินเมื�อนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติั 

 
 3.3   สรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
    นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัที�ใช้

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  
 
4. รายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน สินทรัพย ์หนี* สิน รายได้ ต้นทุนและ

ค่าใชจ่้ายส่วนหนึ� งของบริษทัเกิดขึ*นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี*
เกี�ยวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุน้บางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ�งเป็นรายการ
ปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลตามมลูฐานที�ตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั   

  รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554 สรุปไดด้งันี*  
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 
   สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน  สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
รายการในระหว่างงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  15  15 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  5  5 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  - -  9,692  4,327 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  - -  198  689 
ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  - -  1  1 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  19  - 
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2555 อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 

 3.00 ต่อปี 
 -  -  26  11 

 ปี 2554  อตัราดอกเบี*ยร้อย
ละ 
  0.50 ต่อปี 

        

บุคคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          
ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  22,441  29,028  19,681  27,901 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  4  12  4  12 
ค่าเช่าที�ดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  54  -  54  - 
 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม  อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  1,397  -  1,397 
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  - 
 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
รายการในระหว่างงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  -  -  45  45 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  -  -  13  13 
ค่ากอ่สร้างบา้น          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุนบวกกาํไร 10%  -  -  22,090  7,146 
ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ข ั*นต ํ�า  30,000 บาท / โครงการ  -  -  816  2,006 
ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทุน  -  -  3  2 
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 นโยบายกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 3.00 ต่อปี  -  -  20  - 
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2555 อตัราดอกเบี*ยร้อยละ

 3.00 ต่อปี 
 -  -  44  47 

 ปี 2554  อตัราดอกเบี*ยร้อย
ละ  
 0.50 ต่อปี 

        

บคุคลหรือกจิการที�เก ี�ยวขอ้ง          
ค่าซื*อวสัดุกอ่สร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ราคาตลาด  83,804  75,777  71,290  72,498 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด์ เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  43  120  43  120 
ค่าเช่าที�ดิน          
 นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท  495  495  495  495 
ดอกเบี*ยจ่าย          
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  54  -  54  - 
 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณนาํชยั ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  4,713  -  4,713 
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  330  -  330 
    

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี*  
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554 

เจา้หนี*บริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  - -  54  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย  - -  20,351  7,407 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด์  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั         
  เดคคอร์เรชั�น จาํกดั   235  226  235  226 
 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  33,492  24,172  30,995  21,616 
 - หจก. สถาพรวฒันาขนส่ง ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  3  24  3  24 
    33,730  24,422  51,638  29,273 
เงินกูย้มืระยะสั*นจากบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย        
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  - 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  2,500  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  2,500  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์ 

จาํกดั 
บริษทัยอ่ย        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  14,550 
 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   - -  13,000  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  (13,000)  (14,550) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   - -  -  - 
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั  ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั        
 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด   - -  -  - 
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 ยอดเพิ�มระหว่างงวด   20,000 -  20,000  - 
 ยอดลดลงระหว่างงวด   - -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด   20,000 -  20,000  - 
    20,000 -  22,500  -          

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31   ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31  
 ลกัษณะความสมัพนัธ ์  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธนัวาคม 2554 

ดอกเบี*ยคา้งจ่ายบริษทัที�เก ี�ยวขอ้งกนั          
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ*ง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั  54 -  54  - 

เจา้หนี*ค่าเช่าที�ดิน          
 - นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม ญาติผูถื้อหุ้น  495 - 495  - 

 
 ณ วนัที�  30 กันยายน 2555 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึ� ง ออกหนังสือคํ* าประกนัเพื�อค ํ* า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 
ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 7,368  6,950  7,331  6,913 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 289  272  283  269 
 รวม 7,657  7,222  7,614  7,182 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554 
ผูบ้ริหาร        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชนร์ะยะสั*น 21,964  21,713  21,853  21,606 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 869  821  851  809 
 รวม 22,833  22,534  22,704  22,415 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี* เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั*งนี*
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
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กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวุโส 
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5. ลกูหนี*การคา้  
  ลกูหนี*การคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

กิจการอสังหาริมทรัพย ์        
 ลูกหนี*การคา้ 326  331  326  331 
กิจการบริหารหมู่บา้น        
 ลูกหนี*คา่บริหารหมู่บา้น 229  264  -  - 
  รวม 555  595  326  331 
หกั  คา่เผื�อหนี*สงสัยจะสูญ (326)  (331)  (326)  (331) 
 ลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 229  264  -  - 

 
  ลกูหนี*การคา้ วิเคราะห์แยกตามอายหุนี* ที�คา้งชาํระไดด้งันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 229  264  -  - 
มากกวา่ 0 เดือนถึง 3 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน 326  331  326  331 
 รวม 555  595  326  331 

  
  ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 331  297  331  297 
เพิ�มขึ*น -  34  -  34 
ลดลง (5)  -  (5)  - 
ยอดสิ*นงวด 326  331  326  331 

 
  รายการค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญที�ลดลงในระหว่างงวด 2555 เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจาํนวน 5,000 บาท 
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6. สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

ราคาทุนบา้นสร้างเสร็จ  348,241  321,140  348,241  321,140 
งานระหวา่งก่อสร้าง 6,705  643  -  - 
 รวม 354,946  321,783  348,241  321,140 
หกั คา่เผื�อมูลคา่สินคา้ลดลง      (7,379)  (670)  (7,379)  (670)
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 347,567  321,113  340,862  320,470 

 
  ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 670  -  670  - 
เพิ�มขึ*น 6,709  670  6,709  670 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดสิ*นงวด 7,379  670  7,379  670 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสญัญาจะซื*อจะขายที�เซ็นตส์ญัญาแลว้ ดงันี*  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นสร้างเสร็จ 63  348.24  83  321.14 
บา้นสร้างเสร็จที�เซ็นตส์ัญญาจะซื*อจะขายแลว้ (13)  (37.98) (21)  (48.46)
บา้นสร้างเสร็จคงเหลือยกไปที�ยงัไม่ได ้        
 ทาํสัญญาจะซื*อจะขาย 50  310.26  62  272.68 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 สินคา้คงเหลือของบริษทัทั*งหมดจาํนวน 348.24 

ลา้นบาท และ 321.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ* าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศจาํนวน 1,428.21 ลา้นบาท และ 1,542.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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7. ตน้ทุนการพฒันาที�ดินและที�ดินรอการพฒันา 
  7.1 ตน้ทุนการพฒันาที�ดินที�เกิดขึ*นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30   ณ วนัที� 31  ณ วนัที� 30  ณ วนัที� 31 
 กนัยายน 2555  ธันวาคม 2554  กนัยายน 2555  ธันวาคม 2554 
ที�ดินและค่าพฒันาที�ดิน 2,297,649  2,355,923  2,297,649  2,355,923 
ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 594,911  549,219  594,911  549,219 
บา้นระหว่างปลูกสร้าง 3,699,817  3,424,692  3,701,023  3,425,559 
ดอกเบี*ยคิดเขา้ตน้ทุน 298,601  290,695  298,601  290,695 
 รวม 6,890,978  6,620,529  6,892,184  6,621,396 
หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (348,241)  (321,140)  (348,241)  (321,140)
 โอนไปตน้ทุนขาย (5,124,713)  (4,936,433)  (5,124,713)  (4,936,433)
ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 1,418,024  1,362,956  1,419,230  1,363,823 
หกั ค่าเผื�อมูลค่าตน้ทุนการพฒันา        
 ที�ดินลดลง (33,875)  (40,486)  (33,875)  (40,486)
ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน - สุทธิ 1,384,149  1,322,470  1,385,355  1,323,337 

 
  ค่าเผื�อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดินลดลงมีการเปลี�ยนแปลงในระหว่างงวด ดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 40,486  -  40,486  - 
เพิ�มขึ*น -  40,486  -  40,486 
ลดลง (6,611)  -  (6,611)  - 
ยอดสิ*นงวด 33,875  40,486  33,875  40,486 

  ในไตรมาส 3 ปี 2555 ค่าเผื�อมลูค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดินลดลงจากการโอนบา้นที�สร้างเสร็จ
ไปบญัชีสินคา้คงเหลือทั*งจาํนวน 

  ณ วนัที�  30 กันยายน 2555 และ วนัที�  31 ธันวาคม 2554 ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างบนที�ดินใน
โครงการของบริษทัทั*งหมดรวมจาํนวน 1,419.23 ลา้นบาท และ 1,363.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้
นําไปคํ* าประกันส่วนหนึ� งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวนเงิน 
1,428.21 ลา้นบาท และ 1,542.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษทัไดบ้ันทึกดอกเบี* ยที�
เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ�งจาํนวนเงินประมาณ 11.32 ลา้นบาท และ 6.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วน
หนึ�งของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั*งขึ*นเป็นทุนสาํหรับการคาํนวนดอกเบี* ยเท่ากบัร้อย
ละ 6.64 และร้อยละ 7.84 ตามลาํดับ และงวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที�  30 กนัยายน 2555 และ 2554 
บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี*ยที�เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ� งจาํนวนเงินประมาณ 25.33 ลา้นบาท และ 22.39 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั*งขึ*นเป็นทุนสาํหรับการ
คาํนวณดอกเบี*ยเท่ากบัร้อยละ 7.06 และร้อยละ 7.77 ตามลาํดบั 
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 7.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที�ดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 
(งวดเกา้เดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

(งวดปี) 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูต่น้งวด 16  15 
จาํนวนโครงการที�ปิดแลว้ 2  1 
จาํนวนโครงการที�เปิดใหม่ 1  2 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูสิ่*นงวด 15  16 
มลูค่าซื*อขายที�ไดท้าํสญัญาแลว้ทั*งสิ*น (ลา้นบาท) 7,430.00  7,163.78 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที�เปิดดาํเนินการอยู ่ 68.75  61.62 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการ

พฒันาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสาํหรับโครงการที�ดาํเนินอยู่เป็นมูลค่า 69.40 
ลา้นบาท และ 144.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

 
 7.3 ที�ดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31  

ธันวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31  

ธันวาคม 2554 

ยอดยกมา 1,370,819  1,408,599  1,370,462  1,404,690 

บวก เพิ�มในระหว่างงวด 88,045  339,549  88,045  339,549 

 รวม 1,458,864  1,748,148  1,458,507  1,744,239 

หกั โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดิน (66,538)  (210,327)  (66,538)  (210,327)

 ลดลงจากการขาย -  (167,002)  -  (163,450)

ที�ดินรอการพฒันา 1,392,326  1,370,819  1,391,969  1,370,462 

 
  เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2555 บริษทัไดท้าํสญัญาจะซื*อจะขายที�ดินกบับุคคลธรรมดาเป็นจาํนวน 

237.03 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิf แล้วบางส่วนจํานวน 61.07 ล้านบาท ที� เหลือมีก ําหนดโอน
กรรมสิทธิf ในวนัที� 8 ธนัวาคม 2555 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซื*อที�ดินแลว้เป็นจาํนวน 35.19 
ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงินมดัจาํค่าซื*อที�ดิน 
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  เมื�อวนัที�  14 กันยายน 2555 บริษทัได้ทาํสัญญาจะซื*อจะขายที�ดินกับบริษัทแห่งหนึ� งเป็น
จาํนวน 199.25 ลา้นบาท ซึ�งมีกาํหนดโอนกรรมสิทธิf ในวนัที� 17 ธนัวาคม 2555 โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าซื*อที�ดินแลว้เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชีเงิน
มดัจาํค่าซื*อที�ดิน 

  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อย ไดน้าํที�ดินรอ
การพฒันาทั*งหมดไปคํ* าประกันวงเงินกูย้ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จาํนวนเงิน 
1,554.09 ลา้นบาท และ1,542.98  ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
8. เงินฝากที�ติดภาระคํ*าประกนั 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.88 ลา้น
บาท และ 0.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ* าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคํ* า
ประกนัการใชน้ํ* ามนั 
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  บริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 0.22 
ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ*าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี*ยในอตัราลอยตวัตามที�ธนาคารกาํหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

  ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

  ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

วธีิราคาทุน             

             

บริษทัร่วม             

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จาํกดั  2,000  2,000  20  20  400  400 

หัก :  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          (400)  - 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ          -  400 

บริษทัยอ่ย              

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี*  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  10,000  10,000  100  100  11,864  11,864 

บริษทั ควอลิตี*  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  1,000  1,000  100  100  -  - 

          11,864  11,864 

หัก : ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          -  - 

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ          11,864  11,864 

 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัร่วมของบริษทัไดเ้ลิกกิจการ และอยู่
ในระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์และการชาํระบญัชี ซึ�งผูบ้ริหารของบริษทัคาด
ว่าจะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว จึงพิจารณาตั*งค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน
ทั*งจาํนวนเป็นเงิน 0.4 ลา้นบาท 
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
2555 สรุปไดด้งันี*  

 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 336,112  331,395 
ซื*อสินทรัพยเ์พิ�มระหว่างงวด 8,458  7,789 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (2,318)  (2,318) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 342,252  336,866 
ค่าเสื!อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 (157,774)  (153,800) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (10,135)  (9,955) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 2,318  2,318 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 (165,591)  (161,437) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 178,338  177,595 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 176,661  175,429 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ที�ดิน อาคาร และสิ�งปลูกสร้างในส่วน

สาํนกังาน ที�ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 111.39 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 
68.25 ลา้นบาท และ 71.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจดจาํนองคํ* าประกนัเงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกิน
บญัชีจากธนาคารพาณิชยส์องแห่งวงเงิน  35 ลา้นบาท  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
                                                                                                         “สอบทานแล้ว” 

- 27 - 
 

11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที�  30 กันยายน 
2555 สรุปไดด้งันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 5,031 
ซื*อสินทรัพยเ์พิ�มระหว่างงวด 1,019 
โอนเขา้บญัชี 825 
โอนออกบญัชี (825) 
ขายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 6,050 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 (1,147) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (480) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 (1,627) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 3,884 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 4,423 

 
12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 
   บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554  

 ณ วนัที� 30  
กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2554  

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 37,828  5,835  37,828  5,835 
เงินกูย้ืมระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน 169,627  159,197  169,627  159,197 
  รวม  207,455  165,032  207,455  165,032 
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบี*ย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ*าประกนั 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี          

บริษทัใหญ ่          

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื�อทวงถาม  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 

          สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของบริษทั 

         -  ค ํ*าประกนัโดยกรรมการบางทา่น 

 - 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 ํ*าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 

และบญัชีเงินฝากประจาํของ

กรรมการบางท่าน 

 รวมวงเงิน 55.00  55.00        

          

เงินกูย้มืระยะสั*น          

บริษทัใหญ ่          

 - ธ. กรุงศรีอยธุยา 35.00  35.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  19 ตุลาคม 2555  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูก

สร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - ธ. ไทยพาณิชย ์ 134.63  124.20  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  9- 10 พฤศจิกายน 2555

และ 14 มีนาคม 2556  

 -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

 ทั*งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ*นต่อไป 

 169.63  159.20       ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 รวมวงเงิน 224.63  214.20       

 
13. ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได ้

 พนับาท 

 งบการเงินรวม                                                                                                                                                                งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 

 ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 

ค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระแลว้ 7,010,524  6,774,810  7,010,524  6,774,810 

หกั การรับรู้รายได ้ (6,973,789)  (6,722,626)  (6,973,789)  (6,722,626) 

ค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดส้าํหรับ        

 สัญญาจะซื*อขายที�ดินที�ยงัไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิf         

 และรับเงินงวดเกนิค่างวดตามสัญญา 36,735  52,184  36,735  52,184 
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14.  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงิน 
  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี*  

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ (พนับาท) 

  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 

  เงินตน้  ดอกเบี*ยรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบี*ยรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  563  16  579  881  36  917 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึ�งปีแต่ไม่เกนิสามปี  157  1  158  502  11  513 

  รวม  720  17  737  1,383  47  1,430 

 
  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสัญญาเช่าซื*อยานพาหนะจาํนวนสี�

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�
กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 

  ภาระหนี* สินตามสญัญาเช่าการเงินมีการคํ*าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
  หนี* สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปีไดแ้สดงไวใ้นส่วนของหนี* สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
15. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
  บญัชีนี*ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 
 

ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 
 

ณ วนัที� 30 

กนัยายน 2555 
 

ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารในประเทศ        

แห่งที� 1 270,534  206,933  270,534  206,933 

แห่งที� 2 3,860  52,696  3,860  52,696 

แห่งที� 3 44,003  14,439  44,003  14,439 

แห่งที� 4 167,721  129,000  167,721  129,000 

 รวม 486,118  403,068  486,118  403,068 
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  การเปลี�ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 
รายละเอียดดงันี*  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 403,068  403,068 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (382,380)  (382,380)
บวก : กูเ้พิ�มระหว่างงวด 465,430  465,430 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 486,118  486,118 

 
 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที� 30 
กนัยายน 2555 

 
ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2554 
 อตัราดอกเบี*ย  ภาระคํ*าประกนั 

เงินกูยื้มระยะยาว        

บริษทัใหญ่        

 แห่งที� 1  694.07  704.24  อตัรา MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 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 

  - วงเงินที� 2 68.60  113.70  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.00  -  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อม 

        สิ�งปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ 

        และที�ดินของบุคคลที�เก ี�ยวขอ้งกนั 

         

 แห่งที� 3 122.55  182.05  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

        ทั*งที�มีอยู่แลว้และที�จะมีขึ*นต่อไป 

        ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

        

 แห่งที� 4 306.00  306.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

        ทั*งที�มีอยู่แลว้และที�จะมีขึ*นต่อไป 

        ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 1,428.21  1,542.98     
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 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมนี* เมื�อไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้ ณ วนัโอนอสังหาริมทรัพยที์�ขาย
ใหก้บัลกูคา้โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ั*งหมดภายในปีที�กาํหนดตามแต่ละสัญญา อย่างไรก็ตาม
บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้มืที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึ�งปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี* สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี*    
  นอกจากนี*บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สญัญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สาํคญั ไดแ้ก่ ไม่จาํหน่าย จ่าย
โอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัที�มีผลทาํให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภาระหนี* สินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในแต่ละครั* งเป็นจาํนวนเงินตั*งแต่สิบลา้นบาทขึ*นไป เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูใ้หกู้ก่้อน การรักษาอตัราส่วนหนี* สินต่อทุน การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนี* ของผูกู้ ้การห้ามลดทุนจดทะเบียน และการยก
ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

  
16. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
   รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

2555 แสดงดงัต่อไปนี*  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 20,907  20,677 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,850  1,777 
ตน้ทุนดอกเบี*ย 626  619 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 23,383  23,073 

 
17. เจา้หนี* ค่าที�ดินรอการพฒันา 

 บริษัทมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซื*อจะขายที�ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยโ์ครงการหนึ� ง กับ
บริษัทแห่งหนึ� งตามสัญญาจะซื*อจะขายลงวนัที�  16 ธันวาคม 2547 โดยตามสัญญาจะซื*อจะขายที�ดิน
กาํหนดให้บริษทัตอ้งจ่ายค่าที�ดินรวมถึงภาระหนี* สินที�มีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ ณ วนัที� 30 กนัยายน 
2555 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2554  มีมูลค่าคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 114.42 ลา้นบาท และ 115.77 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

 
18. สาํรองตามกฎหมาย 
   ในปี 2554 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 12 ลา้นบาท ของกาํไรประจาํปี ทั*งนี* เป็นไปตาม
มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั* งที� 1/2555 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยผ่านการอนุมติัจากที�
ประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ในวนัที� 25 เมษายน 2555 แลว้ 
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19. เงินปันผล 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติให้

บริษทัจดัสรรกาํไรประจาํปี 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจาํนวนเงิน
รวม 83.02 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2555 

 
20. กาํไรต่อหุน้ 
  กาํไรต่อหุ้นขั*นพื*นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วง

นํ* าหนกัของหุน้สามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน  

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  2555  2554  2555  2554 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  (พนับาท) 32,645  15,391  32,861  15,681 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั*นพื*นฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.028  0.013  0.028  0.013 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  2555  2554  2555  2554 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  (พนับาท) 56,908  56,444  57,610  57,245 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั*นพื*นฐาน                  (บาทต่อหุน้) 0.048  0.048  0.049  0.048 

 
21. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2554 คาํนวณจากกาํไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากรดว้ยอตัราร้อยละ 

30 ของกาํไรสุทธิ โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนหักภาษีสาํหรับปี หลงัจากปรับปรุง บวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ซึ�งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี และหักออกดว้ยรายการที�ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือ
เป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

  ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที� 530  (พ.ศ.2554) ลงวนัที�14 ธนัวาคม 2554 ออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2555 คาํนวณจากกาํไรสุทธิตาม
กฎหมายภาษีอากรดว้ยอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคลสาํหรับปี 2556 เป็นตน้ไป 
ในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ  
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  บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยใชเ้กณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ใหเ้ป็นไปตามประมวล
รัษฎากรกาํหนดและตามคาํสั�งกรมสรรพากรที� ป.61/2539 เรื� องการคาํนวณกาํไรและเงินไดสุ้ทธิสาํหรับ
กิจการขายอสังหาริมทรัพยซึ์�งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที�เลือกปฏิบัติในบางกรณีไดแ้ก่การรับรู้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบี* ยจ่าย และค่าเสื�อมราคาสาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์น
ประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพื�อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี*  

นโยบายบญัชี  ทางภาษี  ทางบญัชี 

การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขาย  โครงการที�เปิดกอ่นปี 2550 

- รับรู้รายไดต้ามค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระ 

 รับรู้รายไดท้ั*งจาํนวนเมื�อได้มีการโอนความ

เสี�ยงและผลตอบแทนที�สาํคญัใหแ้กผู่ซื้*อแลว้ 

  โครงการที�เปิดในหรือหลงัปี 2550   

  - รับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ   

ดอกเบี*ยจ่าย  เฉพาะส่วนของดอกเบี*ยที�ถึงกาํหนดชาํระตั*งแต่

วนัที�โครงการนั*นพร้อมจะขาย 

 จะหยุดรับรู้ดอกเบี* ยจ่ายเมื�อบ้านสร้างเสร็จ

พร้อมขาย 

ค่าเสื�อมราคา-สาธารณูปโภค

 ส่วนกลางของโครงการ 

 มีสิทธินําค่าสึกหรอมาหักเป็นรายจ่ายในการ

คาํนวณกาํไรตามวธีิเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี 

 บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที�ดินและจะรับรู้เป็น

ตน้ทุนขายตามสัดส่วนของรายไดค่้าขาย 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 
 2555  2554 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางบญัชี 82,800  110,473 
รายรับและรายจ่ายที�แตกต่าง    
บวก (หกั) รายไดรั้บรู้เป็นรายไดท้างภาษี 17,653  6,084 
  ตน้ทุนทางภาษีที�แตกต่างจากหลกัการบญัชีตาม ป.
61/2539 

(3,520)  
53,434 

  รายการบวกกลบัทางภาษี 11,284  8,053 
  รายการหกัออกสาํหรับรายการส่วนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษี (433)  (618) 
กาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษี 107,784  177,426 
หกั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (24,790)  (53,228) 
 (ปี 2555 อตัราร้อยละ 23%    
   ปี 2554 อตัราร้อยละ 30%)    
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษี 82,994  124,198 
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22. ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
  รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 398,213  -  -  398,213  - -  398,213 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  9,692  -  9,692  (9,692)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,353  1,353  (198)  -  1,155 
 รายไดอ้ื�น 1,800  29  20  1,849  (65)  -  1,784 
 รวมรายได ้ 400,013  9,721  1,373  411,107      401,152 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 258,774  -  -  258,774  -  (14)  258,760 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  9,920  -  9,920  -  (9,920)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  781  781  -  -  781 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 48,330  -  -  48,330  -  -  48,330 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 38,111  496  619  39,226  -  (218)  39,008 
 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 400  -  -  180  -  -  180 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,614  -  43  7,657  -  -  7,657 
 ตน้ทุนทางการเงิน 1,149  -  3  1,152  -  (45)  1,107 
 รวมค่าใชจ้่าย 354,378  10,416  1,446  366,020      355,823 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - -  -  43  -  -  43 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 45,635  (695) (73)  45,130      45,372 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 12,774  (47)  -  12,727  -  -  12,727 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 32,861  (648)  (73)  32,403      32,645 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - -  - -      - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 32,861  (648)  (73)  32,403      32,645 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 465,325  -  -  465,325  -  -  465,325 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  4,327  -  4,327  (4,327)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,584  1,584  (689)  -  895 
 รายไดอ้ื�น 3,084  15  -  3,099  (31)  -  3,068 
 รวมรายได ้ 468,409  4,342  1,584  474,335      469,288 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 322,585  -  -  322,585  -  (3)  322,582 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  4,075  -  4,075  -  (4,075)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  720  720  -  -  720 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 60,189  -  -  60,189  -  -  60,189 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 29,534  352  638  30,524  -  (708)  29,816 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,182  -  40  7,222  -  -  7,222 
 ตน้ทุนทางการเงิน 6,356  -  1  6,357  -  (10)  6,347 
 รวมค่าใชจ้่าย 425,846  4,427  1,399  431,672      426,876 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  (124)
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 42,563  (85)  185  42,663      42,288 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 26,882  -  15  26,897  -  -  26,897 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 15,681  (85)  170  15,766      15,391 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -      - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 15,681  (85)  170  15,766      15,391 
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2555 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 1,020,818  -  -  1,020,818  -  -  1,020,818 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  22,090  -  22,090  (22,090)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  4,309  4,309  (816)  -  3,493 
 รายไดอ้ื�น 10,394  237  29  10,660  (124)  -  10,536 
 รวมรายได ้ 1,031,212  22,327  4,338  1,057,877      1,034,847 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 676,730  -  -  676,730  -  (153)  676,577 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  21,598  -  21,598  -  (21,598)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  2,441  2,441  -  -  2,441 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 140,937  -  -  140,937  -  -  140,937 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 99,942  1,315  1,899  103,156  -  (876)  102,280 
 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 400  -  -  180  -  -  180 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22,704  -  129  22,833  -  -  22,833 
 ตน้ทุนทางการเงิน 8,099  -  7  8,106  -  (64)  8,042 
 รวมค่าใชจ้่าย 948,812  22,913  4,476  975,981      953,290 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  141  -  -  141 
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 82,400  (586)  (138)  82,037      81,698 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 24,790  -  -  24,790  -  -  24,790 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 57,610  (586)  (138)  57,247      56,908 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -      - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 57,610  (586)  (138)  57,247      56,908 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555              
 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  175,429  1,002  230  176,661      176,661  
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2554 (พนับาท) 
 กจิการพฒันา  กจิการรับเหมา  กจิการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 
 อสังหาริมทรัพย ์  กอ่สร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้              
 รายไดจ้ากการขาย 1,207,980  -  -  1,207,980  -  -  1,207,980 
 รายไดจ้ากการกอ่สร้าง -  7,146  -  7,146  (7,146)  -  - 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  4,426  4,426  (2,006)  -  2,420 
 รายไดอ้ื�น 7,730  57  64  7,851  (107)  -  7,744 
 รวมรายได ้ 1,215,710  7,203  4,490  1,227,403      1,218,144 
ค่าใชจ้่าย              
 ตน้ทุนขาย 827,460  -  -  827,460  -  (29)  827,431 
 ตน้ทุนกอ่สร้าง -  6,594  -  6,594  -  (6,594)  - 
 ตน้ทุนบริการ -  -  2,423  2,423  -  -  2,423 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย 151,506  -  -  151,506  -  -  151,506 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 88,518  706  1,774  90,998  -  (2,065)  88,933 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22,415  -  119  22,534  -  -  22,534 
 ตน้ทุนทางการเงิน 15,338  -  5  15,343  -  (47)  15,296 
 รวมค่าใชจ้่าย 1,105,237  7,300  4,321  1,116,858      1,108,123 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  (334)
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 110,473  (97)  169  110,545      109,687 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 53,228  -  15  53,243  -  -  53,243 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 57,245  (97)  154  57,302      56,444 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -  -  -  -  -  -  - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 57,245  (97)  154  57,302      56,444 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2554              
 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 175,863  329  276  176,468      176,468 
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23. ภาระผกูพนั และหนี* สินที�อาจเกิดขึ*น 
 23.1 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าตึกแถว อาคาร สาํนักงานขาย ที�ดิน และบริการจดัทาํและติดตั*งป้ายโฆษณา
  เพื�อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 บริษัทมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญา
ดงักล่าว  ดงันี*  
  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี                              4.81 
  2 ถึง 3 ปี                           3.87 
 

23.2 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนังสือ
คํ*าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี*  
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ*าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอื�นๆ 9.47  9.07 
- ค ํ*าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    
 บริการสาธารณะส่วนกลาง 121.00  121.00 

 
 23.3 ณ วนัที� 30 กันยายน 2555 บริษทัได้ค ํ* าประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบันการเงินเป็น

จาํนวนเงิน 0.65 ลา้นบาท และคํ*าประกนัการใชน้ํ* ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 
8) 

 
 23.4 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 บริษทัมีคดีความที�ถกูฟ้องร้องทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี*  

 บริษทัถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ� งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จาํนวน 1 คดี
บริษทัอยูใ่นฐานะผูค้ ํ*าประกนัหนี* เงินกูย้มืร่วมชาํระหนี* เงินกูก้บัผูกู้เ้งินหลกั ซึ�งเป็นลูกคา้ของบริษทั
เป็นจาํนวนเงินรวม 0.60 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี* ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพยที์�ฟ้องร้อง
นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระหนี* เสร็จสิ*น (คาํนวณจนถึงวนัที� 30 กนัยายน 2555 คิดเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 0.22 ลา้นบาท) โดยกล่าวหาว่าผูกู้เ้งินหลกัผิดนัดชาํระหนี* ตามเงื�อนไขในการ
จ่ายชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี* ยเงินกูย้ืม ในฐานะที�บริษทัเป็นผูค้ ํ* าประกันหนี* เงินกู้ยืมดังกล่าว 
ดงันั*นบริษทัจึงถกูฟ้องร้องเป็นจาํเลยที� 2 ในฐานะเป็นลกูหนี* ร่วม  
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555 คดีถึงที�สุดแลว้ โดยศาลสั�งให้ผูกู้เ้งินหลกัและผูค้ ํ* าประกนัร่วมกนั
ชาํระเงินจาํนวนรวม 0.60 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี*ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จาํนวน 0.50 
ลา้นบาท หากไม่ชาํระให้ยึดที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดให้แก่โจทก ์ผูบ้ริหารของ
บริษทัไดพิ้จารณาประมาณการผลความเสียหายที�คาดว่าจะถกูเรียกร้องสาํหรับคดีดงักล่าวจนถึงวนัที� 
30 กนัยายน 2555 เป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท โดยแสดงภายใตบ้ญัชีหนี* สินหมุนเวียนอื�นโดยฝ่าย
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บริหารคาดว่าความเสียหายจะไม่เกินกว่าจาํนวนที�ประมาณการไว ้
24. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ไดมี้การจดัประเภท
ใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ�งไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) 
สาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
25. การอนุมติังบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนี* ไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2555  


