
 

บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2557 

 
 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 
เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และงบก  าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของ
ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษัท เ อ็น.ซี.เฮ ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และสอบทานงบแสดงฐานะการเ งิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเ งินแบบยอ่ ของบริษทั  เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเหลา่น้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเ งินระหวา่งกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเ งินระหวา่งกาล
ดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมลูทาง
การเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดังกลา่วประกอบด้วย การใช ้วธีิการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นผู้รับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม ่
สามารถได้ความเชื่อม ัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจา้จึงไม ่
แสดงความเห็นตอ่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจ้าไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ดจ้ัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 
2014/1046/0274 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556 กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,851 30,638 21,366 26,860
เงินลงทุนชัว่คราว 677 670 677 670
ลูกหน้ีการคา้ 5 43 24,683 -                 -                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  20,500 19,300            
สินคา้คงเหลือ 6, 16 286,924 403,886 281,429 394,878
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 7, 16 2,691,343 2,546,147 2,693,198 2,547,515
ท่ีดินรอการพฒันา 8, 16 1,175,007 1,211,563 1,106,151 1,211,207
เงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดิน -                  1,800 -                 1,800
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 33,474 33,186 30,626 30,809
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4,211,319 4,252,573 4,153,947 4,233,039

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 9 9,092 9,012 8,864 8,785
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                  -                  -                 -                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                  -                  11,864 11,864
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 219,254           -                  219,254 -                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  12 154,858 164,471 150,717 159,883
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 4,171 4,073 4,171 4,073
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 6,976 1,656 6,697 1,716
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 7,245 6,687 4,422 4,533
รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 401,596 185,899 405,989 190,854

รวมสินทรัพย์ 4,612,915 4,438,472 4,559,936 4,423,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

สินทรัพย์

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

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2557
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งบการเงินรวม



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
 กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556  กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 194,000 173,801 194,000         173,801          

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 40,073 50,320 40,073           50,320            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 117,484 103,137 115,953         100,418          
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 44,056 30,763 51,054           38,610            
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 31,461 53,516 30,226           51,760            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,012 5,398 1,012             5,398              
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 583 592 583                592                 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 354,756 429,572 354,756         429,572          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                  -                  -                 1,000              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ 4 70,000 75,000            30,000           75,000            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 93,236 47,690            93,236           47,690            
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 82,817 74,051 82,409           73,604            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 645 790 645                790                 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,030,123 1,044,630 993,947         1,048,555       

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15 597 1,039 597 1,039              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 1,158,882 967,671 1,158,882      967,671          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 31,795 28,860 30,943           28,166            
ประมาณการหน้ีสินคา่บ ารุงสาธารณูปโภค 20,814 18,823 20,814           18,823            
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 18 71,074 80,719 71,074           80,719            
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 1,283,162 1,097,112 1,282,310      1,096,418       

รวมหน้ีสิน 2,313,285 2,141,742 2,276,257      2,144,973       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท

ณ วนัที ่30 กันยายน 2557



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
 กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556  กนัยายน 2557  ธนัวาคม 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,200,000,000 หุ้น
   มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,200,000        1,200,000       1,200,000      1,200,000       

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,185,985,052 หุ้น
   มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 1,185,985        1,185,985       1,185,985 1,185,985       

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 577,530           577,530          577,530 577,530          
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 54,350             54,350            54,350 54,350            
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 481,765           478,865          465,814 461,055          
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,299,630        2,296,730       2,283,679 2,278,920       

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                 -                  
องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                  -                  -                 -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,299,630        2,296,730       2,283,679 2,278,920       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,612,915        4,438,472       4,559,936 4,423,893       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ณ วนัที ่30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบการเงินรวม



2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 400,014             360,585             400,014             360,585             

รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                    840                    -                    -                    

รายไดจ้ากการบริการ 1,262                 1,070                 -                    -                    

รายไดอ่ื้น 4 2,683                 5,324                 2,857                 5,497                 

รวมรายได้ 403,959             367,819             402,871             366,082             

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 268,460             239,700             268,460             240,867             

ตน้ทุนก่อสร้าง -                    743                    -                    -                    

ตน้ทุนบริการ 950                    987                    -                    -                    

ค่าใชจ่้ายในการขาย 57,094               49,987               57,094               49,987               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 42,071               37,918               41,294               36,933               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 7,812                 8,061                 7,769                 8,017                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 20,869               3,239                 20,283               3,234                 

รวมค่าใชจ่้าย 397,256             340,635             394,900             339,038             

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    -                    -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,703 27,184 7,971 27,044 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,550                 5,499 1,751                 5,588 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 5,153 21,685 6,220 21,456 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 5,153 21,685 6,220 21,456 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

- 5 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

พนับาท

หมายเหตุ



2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 5,153 21,685 6,220 21,456 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

5,153 21,685 6,220 21,456 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 5,153 21,685 6,220 21,456 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

5,153 21,685 6,220 21,456 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.004 0.018 0.005 0.018 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,203,292           1,200,857           1,203,292           1,200,857           

รายไดจ้ากการก่อสร้าง -                     16,083               -                     -                     

รายไดจ้ากการบริการ 3,461                 3,160                 -                     -                     

รายไดอ่ื้น 4 7,031                 9,483                 7,475                 9,697                 

รวมรายได้ 1,213,784           1,229,583           1,210,767           1,210,554           

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 805,737              811,597              807,101              812,531              

ตน้ทุนก่อสร้าง -                     14,857               -                     -                     

ตน้ทุนบริการ 2,960                 2,962                 -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 151,922              157,050              151,922              157,050              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 126,324              115,463              124,167              112,825              

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 23,244               24,059               23,114               23,934               

ตน้ทุนทางการเงิน 4 48,858               16,614               47,657               16,388               

รวมค่าใชจ่้าย 1,159,045           1,142,602           1,153,961           1,122,728           

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                     -                     -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 54,739 86,981 56,806 87,826 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 11,518               18,040               11,726               17,973               

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 43,221               68,941 45,080 69,853 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 43,221 68,941 45,080 69,853 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 7 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 43,221 68,941 45,080 69,853 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

43,221 68,941 45,080 69,853 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 43,221 68,941 45,080 69,853 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

43,221 68,941 45,080 69,853 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.036 0.058 0.038 0.059 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"สอบทานแล้ว"
- 8 -

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



ส่วนไดเ้สียท่ี รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ  านาจ
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น ควบคุม
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,185,985            577,530              54,350                 478,865              -             2,296,730             -            2,296,730             
จ่ายเงินปันผล -                       -                     -                      (40,321) -             (40,321) -            (40,321)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                       -                     -                      43,221               -             43,221                  -            43,221                  
ยอดคงเหลือ ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 1,185,985            577,530              54,350                 481,765              -             2,299,630             -            2,299,630             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,185,985            577,530              48,850                 420,596              -             2,232,961             -            2,232,961             
จ่ายเงินปันผล -                       -                     -                      (41,506) -             (41,506) -            (41,506)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2556 -                       -                     -                      68,941               -             68,941                  -            68,941                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 1,185,985            577,530              48,850                 448,031              -             2,260,396             -            2,260,396             

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม

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

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

- 9 -

หมายเหตุ

ก าไรสะสม



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,185,985              577,530                 54,350                   461,055                 -                   2,278,920              
จ่ายเงินปันผล -                         -                         -                         (40,321) -                   (40,321)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2557 -                         -                         -                         45,080                   -                   45,080                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 1,185,985              577,530                 54,350                   465,814                 -                   2,283,679              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,185,985              577,530                 48,850                   401,810                 -                   2,214,175              
จ่ายเงินปันผล -                         -                         -                         (41,506) -                   (41,506)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2556 -                         -                         -                         69,853                   -                   69,853                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 1,185,985              577,530                 48,850                   430,157                 -                   2,242,522              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 10 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 43,221               68,941               45,080              69,853              

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,961               12,192               12,018              11,438              

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั -     (28) -     (28)

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (7) (8) (7) (8)

ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 5,226 (502) 4,677 (546)

ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (181) (4,159) (149) (4,137)

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,991                 2,006                 1,991                2,006                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,272                 2,368                 2,134                2,237                

รายไดด้อกเบ้ียรับ (119) (92) (563) (253)

ดอกเบ้ียจ่าย 48,858               16,614               47,657              16,388              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,518               18,040 11,726              17,973 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 125,740             115,372             124,564            114,923            

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

- 11 -

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย



2557 2556 2557 2556

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้ 24,640               -17,121 -                    28                     

สินคา้คงเหลือ 116,736             23,055               113,449            29,164              

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน (201,182) (517,672) (201,669) (518,254)

ท่ีดินรอการพฒันา (68,500) (1,005) -     (1,005)

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน 1,800                 (14,036) 1,800                (14,036)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (288) 2,423 197 818 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 110 184 111 184 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ (10,247) (13,008) (10,247) (11,769)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,412 51,135 15,600 50,251 

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,293 (7,522) 12,444 (15,520)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (23,804) (20,369) (22,124) (19,177)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 45,546 20,702 45,546 20,702 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 8,766 5,871 8,805 5,665 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (145) (250) (145) (250)

ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (1,620) (15,330) (1,620) (15,330)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 45,257 (387,571) 86,711 (373,606)

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 119 92 549 97 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 303 80 -     -     

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,518) (38,180) (21,093) (36,909)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 23,161 (425,579) 66,167 (410,418)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 12 -

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557
พนับาท



2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคืนจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     -     13,700 

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     (1,200) (32,000)

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (80) (7,844) (79) (7,840)

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (27,250) -     (27,250) -     

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 670 626 670 546 

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (7,982) (12,721) (7,486) (9,402)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (811) (169) (811) (169)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (35,453) (20,108) (36,156) (35,165)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (451) (412) (451) (412)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 20,199 (53,358) 20,199 (53,358)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     71,000 -     62,800 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     (71,000) (1,000) (62,800)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 114,000 98,000 74,000 93,000 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (119,000) (48,000) (119,000) (43,000)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 965,203 1,045,948 965,203 1,045,948 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (848,808) (524,342) (848,808) (524,342)

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (85,317) (57,581) (85,327) (57,533)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (40,321) (41,506) (40,321) (41,506)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 5,505 418,749 (35,505) 418,797 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (6,787) (26,938) (5,494) (26,786)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,638 45,115 26,860 38,363 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 23,851 18,177 21,366 11,577 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแล้ว"
- 13 -

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



2557 2556 2557 2556

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดในมือ 707 702 707 667 

เงินฝากธนาคาร 23,144 17,475 20,659 10,910 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 23,851 18,177 21,366 11,577 

2) ในระหวา่งงวด 2557 และ 2556 บริษทัไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาจ านวน 97.03 ลา้นบาท และ 651.76 ลา้นบาท ตามล าดบั มาเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน

3) ในระหวา่งงวด 2557 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวน 192.00 ลา้นบาท มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

4) ในระหวา่งงวด 2556 บริษทัไดซ้ื้อยานพาหนะเป็นจ านวน 1.16 ลา้นบาท โดยท าสญัญาเช่าซ้ือเป็นจ านวนเงิน 0.87 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน

0.29 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระเป็นเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2557
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"สอบทานแล้ว"

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

- 14 -
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วนัที ่30 กนัยายน 2557 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

จ ำกัด มำเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวนัท่ี 27 
พฤศจิกำยน 2546 และไดแ้กไ้ขช่ือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   เลขท่ี 1/765 หมู่ท่ี 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดั

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบำ้นส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บำ้น เป็นตน้ 
 (ค) ช่ือบริษทัใหญ่ 
   ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง  จ  ำกดั สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อย

ละ 51.00 
 
2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและกำรด ำเนินงำน 

 2.1  งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั
 ยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 

 อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 
และทำงออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   
 กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556   
บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บำ้น 
บริษทัร่วม      
บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั  40.00  40.00  นำยหนำ้ ตวัแทน ตวัแทนคำ้ต่ำงๆ 
 (อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี)     ในกิจกำรอสงัหำริมทรัพย ์
บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ำกดั  40.00  40.00  พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
 (บริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผำ่นบริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั)      
 (อยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี)      
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 2.2 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด 

 
3. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
   งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  

งบกำรเงินระหวำ่งกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

   งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่ง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

             งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2  มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ

ปรับปรุงปี 2555 และออกกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง

ของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
จำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
สัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุน
กำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง
สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 29 เร่ือง กำร
รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ ท่ี
มีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำร
ดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด

ใหเ้จำ้ของ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ี

เก่ียวกับ รูปแบบของกฎหมำยตำม
สัญญำเช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 
สัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   

       ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรบญัชีขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั   
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 3.3 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
   บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ยกเวน้ 
 ภำษีเงินได ้
  บริษทัและบริษทัยอ่ยหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำร

ตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั ทั้งน้ี บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรำยกำรระหวำ่งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีใหม่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2556 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินปี 2557 

 
4. รำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำลตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยัพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 

บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 
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  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2557  2556  2557  2556 
รำยกำรในระหวำ่งงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  5  5 
รำยไดอ่ื้นๆ - ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  155  156 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั รำคำทุนบวกก ำไร 10%  -  -  9,828  13,297 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ขั้นต ่ำ  20,000 บำท / โครงกำร  -  -  600  542 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 10,000 บำทต่อเดือน  30  -  30  - 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำทุนบวกก ำไร 10%  20,204  -  20,204  - 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั รำคำตลำด  29,317  23,288  26,238  13,109 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  145  28  7  28 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บำท  165  165  165  165 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  1,163  -  1,163  - 
ค่ำเช่ำรถกอลฟ์          
 บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  6  -  6  - 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  771  63  191  63 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2557  2556  2557  2556 
รำยกำรในระหวำ่งงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  45  45 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  13  13 
รำยไดอ่ื้นๆ - ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  452  191 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั รำคำทุนบวกก ำไร 10%  -  -  23,254  38,327 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ขั้นต ่ำ  20,000 บำท / โครงกำร  -  -  2,120  1,755 
ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั รำคำทุน  -  -  -  2 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี  -  -  4  19 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 10,000 บำทต่อเดือน  90  -  90  - 
ค่ำก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำทุนบวกก ำไร 10%  61,888  -  61,888  - 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั รำคำตลำด  50,724  71,366  43,047  44,821 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  594  53  10  53 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บำท  495  495  495  495 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  2,060  -  2,060  - 
ค่ำเช่ำรถกอลฟ์          
 บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  10  -  10  - 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,690  230  2,505  135 
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง  จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  1,387  -  1,252 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556  กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  19,300  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  -  1,200  33,000 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  -  -  (13,700) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  20,500  19,300 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั  -  -  155  141 
         
เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง  แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  166  364 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั  -  -  11,530  12,165 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  228  761  81  244 
 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  30,657  25,994  26,106  21,829 
 - หจก. สถำพรวฒันำขนส่ง  4  4  4  4 
 - บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั  12,476  4,004  12,476  4,004 
 - บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั   691  -  691  - 
   44,056  30,763  51,054  38,610 
เจำ้หน้ีค่ำเช่ำท่ีดิน         
 - นำงพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม  495  -  495  - 
          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  1,000  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  -  -  4,700 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  -  (1,000)  (3,700) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  1,000 
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  71,000  -  61,000 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  (71,000)  -  (61,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  - - -  -  - 
  - - -  - - 1,000 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556  กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  75,000  -  75,000  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  114,000  143,800  74,000  138,800 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  (119,000)  (68,800)  (119,000)  (63,800) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  70,000  75,000  30,000  75,000 

         
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  -  6 
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  3,472  1,109  2,287  1,109 
   3,472  1,109  2,287  1,115 

 
 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2557 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง ออกหนังสือค ้ ำประกันเพื่อค ้ ำ
ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวโุส 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2557  2556  2557  2556 
ผูบ้ริหำร        
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,604  7,765  7,562  7,723 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 208  296  207  294 
 รวม 7,812  8,061  7,769  8,017 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2557  2556  2557  2556 
ผูบ้ริหำร        
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,619  23,170  22,492  23,050 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 625  889  622  884 
 รวม 23,244  24,059  23,114  23,934 

 
5. ลูกหน้ีกำรคำ้  
  ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัที่ 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 

กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 298  298  298  298 
กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง        

ลูกหน้ีค่ำรับเหมำก่อสร้ำง -  24,492  -  - 
กิจกำรบริหำรหมู่บำ้น        
 ลูกหน้ีค่ำบริหำรหมู่บำ้น 43  191  -  - 
  รวม 341  24,981  298  298 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (298)  (298)  (298)  (298) 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 43  24,683  -  - 

 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ วเิครำะห์แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัที่ 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 43  191  -  - 
มำกกวำ่ 0 เดือนถึง 3 เดือน -  -  -  - 
มำกกวำ่ 3 เดือนถึง 6 เดือน -  -  -  - 
มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน -  24,492  -  - 
มำกกวำ่ 12 เดือน 298  298  298  298 
 รวม 341  24,981  298  298 
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6. สินคำ้คงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

รำคำทุนบำ้นสร้ำงเสร็จ  296,915  410,364  296,915  410,364 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 5,495  9,008  -  - 
 รวม 302,410  419,372  296,915  410,364 
หกั ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง      (15,486)  (15,486)  (15,486)  (15,486) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 286,924  403,886  281,429  394,878 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ัญญำแลว้ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นสร้ำงเสร็จ 106  296.92  98  410.36 
บำ้นสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตส์ญัญำจะซ้ือจะขำยแลว้ (29)  (67.92)  (36)  (79.47) 
บำ้นสร้ำงเสร็จคงเหลือยกไปท่ียงัไม่ได ้        
 ท ำสญัญำจะซ้ือจะขำย 77  229.00  62  330.89 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 สินคำ้คงเหลือของบริษทับำงส่วนจ ำนวน 268.58 
 ลำ้นบำท และ 359.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกบัธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 
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7. ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 
  7.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30   ณ วนัท่ี 31 
 กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556  กนัยำยน 2557  ธนัวำคม 2556 
ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 3,430,410  3,620,852  3,430,410  3,620,852 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 915,435  808,205  915,435  808,205 
บำ้นระหวำ่งปลูกสร้ำง 4,526,944  4,696,354  4,528,799  4,697,722 
ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 396,602  374,947  396,602  374,947 
 รวม 9,269,391  9,500,358  9,271,246  9,501,726 
หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (296,915)  (410,364)  (296,915)  (410,364) 
 โอนไปตน้ทุนขำยสะสม (6,089,129)  (6,543,847)  (6,089,129)  (6,543,847) 
 โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (192,004)  -  (192,004)  - 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน 2,691,343  2,546,147  2,693,198  2,547,515 
หกั ค่ำเผ่ือมูลค่ำตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินลดลง -  -  -  - 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน - สุทธิ 2,691,343  2,546,147  2,693,198  2,547,515 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัไดบ้นัทึกโอนตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินจ ำนวน 192.00 ลำ้นบำท

ไปบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกในระหว่ำงงวดฝ่ำยบริหำรได้มีกำรเปล่ียนแปลง
แผนกำรบริหำรงำนจำกกำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมเพื่อขำยไปเป็นอำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินใน
โครงกำรของบริษทัส่วนใหญ่ได้น ำไปค ้ ำประกันส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2557 และ 2556 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 13.62 ลำ้นบำท และ 21.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวนดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 
5.01 และร้อยละ 7.21 ตำมล ำดบั และงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 บริษทัได้
บันทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 39.99 ล้ำนบำท และ 45.85 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรพฒันำท่ีดิน โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำร
ค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 5.31 และร้อยละ 6.56 ตำมล ำดบั 
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 7.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู ่
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2557 
(งวดเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้งวด 21  15 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ 3  2 
จ ำนวนโครงกำรท่ีโอนไปอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 1  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ 3  8 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นงวด 20  21 
ยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่    
มลูค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้  ำสัญญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 9,881.40  9,324.72 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่ 67.49  74.18 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรพฒันำ

โครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยูเ่ป็นมูลค่ำ 536.18 ลำ้นบำท 
และ 91.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    

 
8. ท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวำคม 2556 

ยอดยกมำ 1,211,563  1,780,965  1,211,207  1,780,609 
บวก เพ่ิมในระหวำ่งงวด 68,500  156,856  -  156,856 
 รวม 1,280,063  1,937,821  1,211,207  1,937,465 
หกั - โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (97,031)  (717,858)  (97,031)  (717,858) 
 - ลดลงจำกกำรโอนกลบัภำระหน้ีสิน        
 จำกกำรซ้ือโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์ 
 (ดูหมำยเหตุขอ้ 18) 

 
(8,025)  (8,400)  (8,025)  (8,400) 

ท่ีดินรอกำรพฒันำ 1,175,007  1,211,563  1,106,151  1,211,207 

 
  ในระหว่ำงงวดบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ซ้ือท่ีดินจ ำนวนเงิน 68.50 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีแผนพฒันำ

อสังหำริมทรัพยใ์นอนำคต 
  ณ  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำบำงส่วนไป

ค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 
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9. เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 8.86 ลำ้นบำท 
และ 8.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปวำงเป็นหลักทรัพย์ค  ้ ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค ้ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัยอ่ยมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 0.23
ลำ้นบำท และ 0.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  

  เงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 

10. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
 ทุนช ำระแลว้ (พนับำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พนับำท)  เงินปันผลรับ (พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 

วิธีราคาทุน                

บริษทัร่วม                

บริษทั เอ็นชวัร์โฮม จ ำกดั 2,000  2,000  40  40  240  240  -  - 

หัก : ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ         (240)  (240)     

       เงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ         -  -     

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                

 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่                

 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         11,864  11,864  -  - 

หัก : ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ         -  -     

       เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         11,864  11,864     

 
 ในเดือนตุลำคม 2555 บริษทั เอ็นชัวร์โฮม จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมของบริษทั และบริษทั ทีพีเคเอส 
เรียลเอสเตท จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นผ่ำนบริษทั เอ็นชวัร์โฮม จ ำกดั ไดเ้ลิกกิจกำร และไดท้  ำกำรจด
ทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2555 และอยูใ่นระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
ในระหวำ่งปี 2555 บริษทัไดรั้บคืนเงินลงทุนแลว้จ ำนวน 160,000 บำท ส่วนท่ีเหลือผูบ้ริหำรของบริษทัคำด
วำ่จะไม่ไดรั้บคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน
ทั้งจ  ำนวนเป็นเงิน 240,000 บำท 
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11. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 -  - 
รับโอนจำกตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.1)    
  - ท่ีดินและค่ำค่ำพฒันำท่ีดิน 41,934  41,934 

- ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 13,177  13,177 
- อำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง 134,869  134,869 
- ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 2,024  2,024 

รวม 192,004  192,004 
ตน้ทุนก่อสร้ำงเพิ่มระหวำ่งงวด :-    
อำคำรพกัอำศยัใหเ้ช่ำระหวำ่งก่อสร้ำง 20,353  20,353 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 6,897  6,897 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 219,254  219,254 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนทั้งจ  ำนวนไปค ้ำประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัได้บนัทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งส่วนหน่ึง

จ ำนวนเงินประมำณ 1.28 ล้ำนบำท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยมีอตัรำกำร
ตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวนดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 7.66 และงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2557 
บริษทัได้บันทึกดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 3.15 ล้ำนบำท ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 7.60 
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12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 344,595  334,722 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 7,982  7,486 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (9,991)  (9,991) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 342,586  332,217 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 (177,824)  (172,539) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (12,248)  (11,305) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 4,644  4,644 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 (185,428)  (179,200) 
ค่าเผือ่การลดมูลค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  (2,300)  (2,300) 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 (2,300)  (2,300) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 164,471  159,883 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 154,858  150,717 

 
  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2557 และ 31 ธันวำคม 2556 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ลำ้นบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนเงิน 58.52 ลำ้นบำทและ 61.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) น ำไปจด
จ ำนองค ้ำประกนัเงินกูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลำ้นบำท  
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 6,751 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 811 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 7,562 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 (2,678) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (713) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 (3,391) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 4,073 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 4,171 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2556 

 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2557 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 64,072  43,874  64,072  43,874 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 129,928  129,927  129,928  129,927 

  รวม  194,000  173,801  194,000  173,801 

 
 
 
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 31 - 
 

   วงเงิน (ลำ้นบำท)       

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ีย  วนัครบก ำหนด  ภำระค ้ำประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 25.00  25.00  อตัรำ MOR ต่อปี   เม่ือทวงถำม  -  จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อม 
          ส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั 
         -  ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบำงท่ำน 

-  แห่งท่ี 2 20.00  20.00  อตัรำเงินฝำกประจ ำ 6 เดือน  
บวกร้อยละ 1.15 

 เม่ือทวงถำม  - ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรบำงท่ำน 
และบญัชีเงินฝำกประจ ำของ
กรรมกำรบำงท่ำน 

-  แห่งท่ี 3 15.00  -  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีขั้นตอน
ต่อไปในภำยหนำ้บนท่ีดิน
โครงกำร 

 รวมวงเงิน 60.00  45.00       

          
เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 35.00  35.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  17 สิงหำคม 2557  - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
          ของกรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งท่ี 2 56.93  56.93  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  9 ตุลำคม 2557 และ  

7 พฤศจิกำยน 2557 
 -  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

 ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
 ในภำยหนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 

 - แห่งท่ี 3 38.00  38.00  อตัรำ MLR ต่อปี  16 ธนัวำคม 2557  -  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 บนท่ีดินของบริษทั 

 129.93  129.93        

 รวมวงเงิน 189.93  174.93       

 
15. ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

  ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดงัน้ี  
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช ำระ 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  583  65  648  592  95  687 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลงั             
 จำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินสำมปี  597  23  620  1,039  68  1,107 
  รวม  1,180  88  1,268  1,631  163  1,794 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีสัญญำเช่ำซ้ือยำนพำหนะจ ำนวนสอง

และส่ีสัญญำ ตำมล ำดบั กบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็นเงิน 2,214,750 บำท และ 3,087,750 
บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมล ำดบั ระยะเวลำผอ่นช ำระ 36 งวด จ่ำยช ำระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 
บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  
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  ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำดงักล่ำว 

  ภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทั 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
16. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 
 

ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ        
แห่งท่ี 1 869,210  762,784  869,210  762,784 
แห่งท่ี 2 644,428  634,459  644,428  634,459 
 รวม 1,513,638  1,397,243  1,513,638  1,397,243 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (354,756)  (429,572)  (354,756)  (429,572) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 1,158,882  967,671  1,158,882  967,671 

 

  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2557 
รำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 1,397,243 
หกั : จ่ำยคืนเงินกู ้ (848,808) 
บวก : กูเ้พิ่มระหวำ่งงวด 965,203 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 1,513,638 
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 วงเงิน (ลำ้นบำท)     
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน 2557 
 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 

 อตัรำดอกเบ้ีย  ภำระค ้ำประกนั 

เงินกูย้มืระยะยำว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 143.85  534.77  อตัรำ MLR, MLR  ลบร้อยละ  

0.50-1.00 ต่อปี 
 จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของโครงกำร 

  - วงเงินท่ี 2 139.47  139.47  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 3 232.50  307.20  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 4 296.00  296.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 5 639.00  271.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 267.95  267.95  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 20.00  20.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 46.10  46.10  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 9 -  37.17  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 10 305.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 แห่งท่ี 2        
 - วงเงินท่ี 1 231.97  456.12  อตัรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ี 
 - วงเงินท่ี 2 65.00  65.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
 - วงเงินท่ี 3 80.00  40.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หนำ้บนท่ีดินของโครงกำรและท่ีดิน 
 - วงเงินท่ี 4 229.34  229.34  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  ของกรรมกำร 
 - วงเงินท่ี 5 189.12  189.12  อตัรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 140.50  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 65.00  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 92.22  -  อตัรำ MLR ต่อปี   
 3,183.02  2,899.24     

 
  กรณีสัญญำเงินกู้ ท่ี บ ริษัท มี เง่ือนไขจ่ำยช ำระคืนเม่ือได้รับช ำระเงินจำกลูกค้ำ ณ  ว ันโอน
อสังหำริมทรัพยท่ี์ขำยให้กบัลูกคำ้ เงินกูย้ืมส่วนน้ีบริษทัไม่ไดป้ระมำณกำรยอดเงินกูย้ืมท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย
ภำยในหน่ึงปีเพื่อจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกรณีสัญญำเงินกูย้ืมบำงส่วน
ท่ีมีกำรระบุในสัญญำถึงจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระในแต่ละงวดและมีก ำหนดปีท่ีส้ินสุดในสัญญำ บริษทัไดจ้ดั
ประเภทหน้ีสินไวภ้ำยใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
  นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ไม่จ  ำหน่ำย จ่ำย
โอน ให้เช่ำ จ  ำน ำ จ  ำนอง ก่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูกู้ ้ไม่ก่อ
ภำระหน้ีสินหรือภำระผกูพนัใดๆ ในแต่ละคร้ังเป็นจ ำนวนเงินตั้งแต่สิบลำ้นบำทข้ึนไป เวน้แต่จะไดรั้บควำม
ยินยอมจำกผูใ้ห้กู้ก่อน กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กู้เห็นว่ำไม่
กระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้ กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และกำรยก
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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17. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  
   รำยกำรกระทบยอดภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน

2557 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 28,860  28,166 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,272  2,134 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 663  643 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 31,795  30,943 

  
 ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2557  2556  2557  2556 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 757  790  711  746 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 221  226  215  221 

รวม 978  1,016  926  967 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริกำร 38  37  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 246  228  246  228 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 264  228  258  223 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 209  297  207  295 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 221  226  215  221 

รวม 978  1,016  926  967 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2557  2556  2557  2556 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,272  2,368  2,134  2,237 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 663  679  643  665 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  882  -  718 
รวม 2,935  3,929  2,777  3,620 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริกำร 115  113  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 738  683  738  683 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 792  1,565  774  1,387 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 627  889  622  885 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 663  679  643  665 
รวม 2,935  3,929  2,777  3,620 

 
18. ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์

 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยโ์ครงกำรหน่ึง กับ
บริษัทแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธันวำคม 2547 โดยตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดิน
ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคำ้เดิมของโครงกำร  
 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดเก้ำเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30

กนัยำยน 2557 
(งวดเกำ้เดือน) 

 
ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวำคม 2556 
(งวดปี) 

ยอดยกมำ 80,719  104,449 
หกั ลดลง (โอนกลบั)ในระหวำ่งงวด (9,645)  (23,730) 
ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 71,074  80,719 

 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนพฒันำท่ีดินจ ำนวน 12.10 ลำ้นบำท และท่ีดินรอกำรพฒันำจ ำนวน 58.97 ลำ้นบำท 
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19. ส ำรองตำมกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย 5.50 ลำ้นบำท ของก ำไรประจ ำปี 2556 ทั้งน้ีเป็นไปตำมมติท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 โดยผำ่นกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 เมษำยน 2557 แลว้ 

 
20. เงินปันผล 

   ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทั
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2556 ให้แก่ผูถื้อหุ้น เป็นเงินปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.034 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 
40.32 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2557 

 
21. ก ำไรต่อหุน้ 

  ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั
ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2557  2556  2557  2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 5,153  21,685  6,220  21,456 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุน้) 0.004  0.018  0.005  0.018 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2557  2556  2557  2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 43,221  68,941  45,080  69,853 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุน้) 1,185,985  1,185,985  1,185,985  1,185,985 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุน้) 0.036  0.058  0.038  0.059 
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22.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
22.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับ

งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ -  320  -  320 
 มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่เรียกเก็บ -  204  -  204 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 532  3,117  -  3,649 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 460  -  -  460 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 5,645  567  -  6,212 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,765  398  -  4,163 

รวม 10,450  4,606  -  15,056 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพื่อคำ้ (10)  (2)  -  (12) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (8,784)  716  -  (8,068) 

รวม (8,794)  714  -  (8,080) 
สุทธิ 1,656      6,976 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 56  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 57 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ -  320  -  320 
 มูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่เรียกเก็บ -  204  -  204 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 48  -  -  48 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 532  3,117  -  3,649 
 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 460  -  -  460 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 5,633  556  -  6,189 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,765  398  -  4,163 

รวม 10,438  4,595  -  15,033 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพื่อคำ้ (10)  (2)  -  (12) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (8,712)  388  -  (8,324) 

รวม (8,722)  386  -  (8,336) 
สุทธิ 1,716      6,697 
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22.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 22.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

        ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย  
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 16,838  25,671  16,707  25,595 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (5,320)  (7,631)  (4,981)  (7,622) 
 รวม 11,518  18,040  11,726  17,973 

 
 22.2.2  กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้

   ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557  2556  2557  2556 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับงวด 54,739  86,981  56,806  87,826 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 15 - 20%  15 - 20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 11,018  17,630  11,361  17,565 
รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร        
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 500  410  365  408 

รวมรำยกำรกระทบยอด 500  410  365  408 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 11,518  18,040  11,726  17,973 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัย่อยมีผลขำดทุนทำงภำษีสะสมตั้งแต่ปี 2552 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้

เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.62 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
จำกผลขำดทุนทำงภำษีดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่แน่นอนวำ่บริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ 
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  22.2.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556  สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2557  2556 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

 จ ำนวนภำษี 
 (พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 54,739    86,981   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 11,018  20.00  17,630  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 500  1.04  410  0.74 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 11,518  21.04  18,040  20.74 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557  2556 

 จ ำนวนภำษี 
(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

 จ ำนวนภำษี 
 (พนับำท) 

 อตัรำภำษี  
(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 56,806    87,826   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 11,361  20.00  17,565  20.00 
รำยกำรกระทบยอด 365  0.64  408  0.46 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 11,726  20.64  17,973  20.46 

 
23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง
และกิจกำรบริหำรหมู่บ้ำน โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำน และประเมิน
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 400,014  -  -  400,014  -  -  400,014 

 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  9,828  -  9,828  (9,828)  -  - 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  1,862  1,862  (600)  -  1,262 
 รำยไดอ่ื้น 2,857  -  1  2,858  (175)  -  2,683 
 รวมรำยได ้ 402,871  9,828  1,863  414,562      403,959 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 268,460  -  -  268,460  -  -  268,460 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  8,498  -  8,498  -  (8,498)  - 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  950  950  -  -  950 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 57,094  -  -  57,094  -  -  57,094 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 41,294  615  782  42,691  -  (620)  42,071 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 7,769  -  43  7,812  -  -  7,812 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 20,283  735  6  21,024  -  (155)  20,869 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 394,900  9,848  1,781  406,529      397,256 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 7,971  (20)  82  8,033      6,703 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 1,751  (201)  -  1,550  -  -  1,550 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 6,220  181  82  6,483      5,153 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 360,585    -  -  360,585  -   -  360,585 

 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  14,137  -  14,137  (13,297)  -  840 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  1,612  1,612  (542)  -  1,070 
 รำยไดอ่ื้น 5,497  2  1  5,500  (176)  -  5,324 
 รวมรำยได ้ 366,082  14,139  1,613  381,834      367,819 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 240,867  -  -  240,867  -  (1,167)  239,700 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  13,593  -  13,593  -  (12,850)  743 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  987  987  -  -  987 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 49,987  -  -  49,987  -  -  49,987 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 36,933  833  714  38,480  -  (562)  37,918 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 8,017  -  44  8,061  -  -  8,061 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,234  156  5  3,395  -  (156)  3,239 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 339,038  14,582  1,750  355,370      340,635 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 27,044  (443)  (137)  26,464      27,184 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 5,588  (89)  -  5,499  -  -  5,499 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 21,456  (354)  (137)  20,965      21,685 
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 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,203,292  -  -  1,203,292  -  -  1,203,292 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  23,254  -  23,254  (23,254)  -  - 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  5,581  5,581  (2,120)  -  3,461 
 รำยไดอ่ื้น 7,475  35  35  7,545  (514)  -  7,031 
 รวมรำยได ้ 1,210,767  23,289  5,616  1,239,672      1,213,784 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 807,101  -  -  807,101  -  (1,364)  805,737 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  21,402  -  21,402  -  (21,402)  - 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  2,960  2,960  -  -  2,960 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 151,922  -  -  151,922  -  -  151,922 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 124,167  1,960  2,375  128,502  -  (2,178)  126,324 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 23,114  -  130  23,244  -  -  23,244 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 47,657  1,638  19  49,314  -  (456)  48,858 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 1,153,961  25,000  5,484  1,184,445      1,159,045 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 56,806  (1,711)  132  55,227      54,739 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 11,726  (208)  -  11,518  -  -  11,518 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 45,080  (1,503)  132  43,709      43,221 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557              
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 150,717  4,031  110  154,858      154,858 
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 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำ  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 อสงัหำริมทรัพย ์  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้              
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,200,857  -    -  1,200,857  -  -  1,200,857 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  54,410  -  54,410  (38,327)  -  16,083 
 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -  -  4,915  4,915  (1,755)  -  3,160 
 รำยไดอ่ื้น 9,697  9  47  9,753  (270)  -  9,483 
 รวมรำยได ้ 1,210,554  54,419  4,962  1,269,935      1,229,583 
ค่ำใชจ่้ำย              
 ตน้ทุนขำย 812,531  -  -  812,531  -  (934)  811,597 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -  51,667  -  51,667  -  (36,810)  14,857 
 ตน้ทุนบริกำร -  -  2,962  2,962  -  -  2,962 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 157,050  -  -  157,050  -  -  157,050 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 112,825  2,005  2,448  117,278  -  (1,815)  115,463 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 23,934  -  125  24,059  -  -  24,059 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 16,388  422  14  16,824  -  (210)  16,614 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 1,122,728  54,094  5,549  1,182,371      1,142,602 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 87,826  325  (587)  87,564      86,981 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 17,973  67  -  18,040  -  -  18,040 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 69,853  258  (587)  69,524      68,941 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556              
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 163,654  4,712  176  168,542      168,542 
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24. ภำระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
 24.1 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร ส ำนกังำนขำย ท่ีดิน และบริกำรจดัท ำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัมีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดงักล่ำว  
ดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระภำยใน               ลำ้นบำท 
  1 ปี                              3.81 
  มำกกวำ่ 1 ปีถึง 3 ปี                           1.82 
 

24.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ
ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี 

 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 11.66  11.26 
- ค  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 170.69  170.69 

 
 24.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัไดค้  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงินของลูกคำ้ต่อสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน

เงิน 0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 
 

 24.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษทัมีคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องทำงกฎหมำย ดงัต่อไปน้ี 
ก. บริษทัถูกสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยูจ่  ำนวน 1 คดีบริษทัอยู่
ในฐำนะผูค้  ้ำประกนัหน้ีเงินกูย้มืร่วมช ำระหน้ีเงินกูก้บัผูกู้เ้งินหลกั ซ่ึงเป็นลูกคำ้ของบริษทัเป็นจ ำนวน
เงินรวม 0.60 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องนบัจำกวนั
ฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน (ค ำนวณจนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 คิดเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 0.32 ลำ้นบำท) โดยกล่ำวหำวำ่ผูกู้เ้งินหลกัผิดนดัช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขในกำรจ่ำยช ำระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียเงินกูย้ืม ในฐำนะท่ีบริษทัเป็นผูค้  ้ำประกนัหน้ีเงินกูย้ืมดงักล่ำว ดงันั้นบริษทัจึงถูก
ฟ้องร้องเป็นจ ำเลยท่ี 2 ในฐำนะเป็นลูกหน้ีร่วม  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 คดีถึงท่ีสุดแลว้ โดยศำลสั่งให้ผูกู้เ้งินหลกัและผูค้  ้ ำประกนัร่วมกนั
ช ำระเงินจ ำนวนรวม 0.60 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินตน้จ ำนวน 0.50 
ลำ้นบำท หำกไม่ช ำระใหย้ดึท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงออกขำยทอดตลำดใหแ้ก่โจทก ์หำกไดเ้งินไม่พอ
ช ำระหน้ีโจทก์จึงมีสิทธิบงัคบัคดีเอำกับทรัพยสิ์นอ่ืนของจ ำเลยทั้ง 2 รำย ผูบ้ริหำรของบริษทัได้
พิจำรณำประมำณกำรผลควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะถูกเรียกร้องส ำหรับคดีดังกล่ำวจนถึงวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 0.18 ล้ำนบำท โดยแสดงภำยใตบ้ญัชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนโดยฝ่ำย
บริหำรคำดวำ่ควำมเสียหำยจะไม่เกินกวำ่จ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้

 
25.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

  ในเดือนตุลำคม ปี 2557 บริษทัไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินกบับุคคลธรรมดำและบริษทัแห่งหน่ึง 
เป็นจ ำนวน 545.93 ลำ้นบำท และบริษทัไดจ่้ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซ้ือท่ีดินจ ำนวน 53.21 ล้ำนบำท มีกำรโอน
กรรมสิทธ์ิแลว้จ ำนวน 1 สัญญำ ส่วนท่ีเหลืออีก 2 สัญญำ ก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิภำยในเดือนธนัวำคม 2557 

  ในเดือนตุลำคม ปี 2557 บริษทัไดกู้ย้มืเงินระยะสั้นโดยออกเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่ง
หน่ึง วงเงิน 120.00 ลำ้นบำท เพื่อใชซ้ื้อท่ีดินส ำหรับพฒันำโครงกำรจดัสรรในอนำคตหรืออสังหำริมทรัพยอ่ื์นๆ 
และค ้ำประกนัโดยท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
26. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
  บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภทใหม่  หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน            

 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10,450  (8,794)  1,656  10,438  (8,722)  1,716 

 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 8,794  (8,794)  -  8,722  (8,722)  - 

 
27. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 
  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557 


