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

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

 
 
 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,783                   13,240                   22,140                   10,782                   

เงินลงทุนชั่วคราว 697                        696                        697                        696                        

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 -                        -                        55,000                   57,000                   

สินค้าคงเหลือ 5 562,485                 622,874                 562,485                 622,874                 

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 6 2,545,799              2,608,548              2,545,799              2,608,548              

ที่ดินรอการพัฒนา 7 1,548,288              1,464,839              1,474,880              1,391,431              

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4 13,740                   20,336                   17,324                   23,221                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,694,792              4,730,533              4,678,325              4,714,552              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้้าประกัน 8 8,242                     8,223                     8,242                     8,223                     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                        -                        11,864                   11,864                   

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 10 211,738                 214,237                 211,738                 214,237                 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 114,610                 123,737                 113,568                 122,438                 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 6,317                     4,930                     6,317                     4,930                     

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 8,203                     6,756                     7,871                     6,457                     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 20 5,336                     4,569                     3,615                     2,848                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,021                     4,091                     4,021                     4,092                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 358,467                 366,543                 367,236                 375,089                 

รวมสินทรัพย์ 5,053,259              5,097,076              5,045,561              5,089,641              

สินทรพัย์
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พันบาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 13 455,306                 1,171,188              455,306                 1,171,188              
ต๋ัวเงินจ่ายการค้า 45,147                   47,494                   45,147                   47,494                   
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 107,526                 106,749                 107,490                 106,748                 
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 35,962                   39,333                   37,873                   42,655                   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 32,741                   15,287                   31,529                   14,115                   
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 14 786                        829                        786                        829                        

ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 15 229,211                 329,998                 229,211                 329,998                 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4 291,000                 -                        291,000                 -                        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 4 -                        81,000                   -                        81,000                   
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 28,335                   23,654                   28,335                   23,653                   
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 79,866                   80,311                   79,482                   79,927                   
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 532                        496                        442                        409                        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,306,412              1,896,339              1,306,601              1,898,016              
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 675                        840                        675                        840                        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               15 1,187,277              647,696                 1,187,277              647,696                 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 41,184                   39,885                   39,988                   38,740                   
ประมาณการหนี้สินค่าบ้ารุงสาธารณูปโภค 17 14,924                   14,844                   14,924                   14,844                   
ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 18 32,147                   32,147                   28,604                   28,604                   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,276,207              735,412                 1,271,468              730,724                 
รวมหนี้สิน 2,582,619              2,631,751              2,578,069              2,628,740              
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วันที ่31 มีนาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,245,284,305 หุ้น

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

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,245,283,691 หุ้น

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

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

ก้าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 68,050 68,050 68,050 68,050

ยังไม่ได้จัดสรร 579,776 574,461 576,628 570,037

องค์ประกอบอ่ืนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,470,640 2,465,325 2,467,492 2,460,901

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ้านาจควบคุมในบริษัทย่อย -                        -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,470,640 2,465,325 2,467,492 2,460,901

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,053,259 5,097,076 5,045,561 5,089,641

หมายเหตุ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พันบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



2560 2559 2560 2559
รายได้

รายได้จากการขาย 354,508             314,284             354,508             314,284             
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 4,696                 5,501                 3,806                 4,379                 
รายได้อ่ืน 4 1,855                 6,411                 2,677                 6,729                 

รวมรายได้ 361,059             326,196             360,991             325,392             
ค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนขาย 4 234,833             218,435             234,833             218,623             
ต้นทุนบริการ 5,255                 5,915                 4,378                 4,939                 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 44,017               43,206               44,017               43,206               
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 45,345               44,369               44,887               43,864               
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 7,984                 7,554                 7,984                 7,554                 
ต้นทุนทางการเงิน 4 16,597               21,620               16,588               21,122               

รวมค่าใช้จ่าย 354,031             341,099             352,687             339,308             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 7,028 (14,903) 8,304 (13,916)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 20 1,713 (2,644) 1,713 (2,483)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 5,315 (12,259) 6,591 (11,433)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 16 -                    (331) -                    (325)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไป

ไว้ในก าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 5,315 (12,590) 6,591 (11,758)
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,315 (12,259) 6,591 (11,433)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

5,315 (12,259) 6,591 (11,433)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
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บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



2560 2559 2560 2559
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,315 (12,590) 6,591 (11,758)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

5,315 (12,590) 6,591 (11,758)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 19

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.004 (0.010) 0.005 (0.010)
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บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนได้เสียที่ รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอ่ืน รวม ไม่มีอ านาจ
ทีอ่อกและ หุน้สามัญ จัดสรรแล้ว-ส ารอง ทียั่งไม่ได้ ของผู้ถือหุน้ ควบคุม
ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,245,284                   577,530                    68,050                      574,461                    -                         2,465,325                 -                          2,465,325                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก าไรส าหรับงวด -                              -                            -                            5,315                        -                         5,315                        -                          5,315                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                            -                            -                            -                         -                            -                          -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                            -                            5,315                        -                         5,315                        -                          5,315                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 1,245,284                   577,530                    68,050                      579,776                    -                         2,470,640                 -                          2,470,640                   

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2559 1,185,985                   577,530                    66,750                      621,256                    -                         2,451,521                 -                          2,451,521                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                              -                            -                            (12,590) -                         (12,590) -                          (12,590)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                            -                            -                            -                         -                            -                          -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                            -                            (12,590) -                         (12,590) -                          (12,590)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2559 1,185,985                   577,530                    66,750                      608,666                    -                         2,438,931                 -                          2,438,931                   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560
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หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่

พันบาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอ่ืน รวม
ทีอ่อกและ หุน้สามัญ จัดสรรแล้ว-ส ารอง ทียั่งไม่ได้ ของผู้ถือหุน้
ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร

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

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  6,591                               -                            6,591                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                            -                                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  6,591                               -                            6,591                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 1,245,284                        577,530                           68,050                             576,628                           -                            2,467,492                        

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2559 1,185,985                        577,530                           66,750                             611,864                           -                            2,442,129                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  (11,758) -                            (11,758)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                            -                                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  (11,758) -                            (11,758)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2559 1,185,985                        577,530                           66,750                             600,106                           -                            2,430,371                        

- 8 -
บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 5,315 (12,259) 6,591 (11,433)

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 6,474 6,661 6,217 6,340

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เพ่ือค้า (1) (1) (1) (1)

   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                        4,404                     -                        4,404

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 5,875 (60) 5,875 (60)

ก าไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -                        (2,837) -                        (2,796)

ประมาณการหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 422 464 422 464

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,001 913 960 868

รายได้ดอกเบี้ยรับ (4) (38) (828) (378)

ดอกเบี้ยจ่าย 16,597 21,620 16,588 21,122

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 1,713 (2,644) 1,713 (2,483)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 37,392 16,223 37,537 16,047

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560

พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

สินค้าคงเหลือ 60,389 (61,742) 60,389 (61,742)

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 84,240 63,783 84,240 63,972

ที่ดินรอการพัฒนา (86,921) (4,885) (86,921) (4,885)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (966) (18,786) (841) (18,702)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 71 613 71 613

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

ต๋ัวเงินจ่ายการค้า (2,347) (24,319) (2,347) (24,319)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 777 11,643 742 12,656

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (3,420) 11,661 (4,783) 11,806

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,471 (33,314) 14,383 (31,537)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 4,682 (1,757) 4,682 (1,757)

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา (445) 2,558 (445) 2,589

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 36 (198) 34 (198)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 107,959 (38,520) 106,741 (35,457)

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 5 38 3 66

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,929) (3,220) (3,894) (3,189)

เงินสดจ่ายหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (342) (9,624) (342) (9,624)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 103,693 (51,326) 102,508 (48,204)

งบการเงินรวม

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

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560
พันบาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                        -                        -                        (37,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -                        -                        2,000                    -                        
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (19) (32) (19) (32)
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร (415) (690) (415) (690)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,695) (397) (1,695) (397)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,129) (1,119) (129) (38,119)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (715,882) 99,438 (715,882) 99,438

เงินสดจ่ายช าระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (208) (363) (208) (363)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 291,000 -                        291,000 -                        
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 69,000 20,000 69,000 20,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ (150,000) (84,000) (150,000) (49,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 848,149 184,990 848,149 184,990
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (409,355) (134,645) (409,355) (134,645)
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย (23,725) (32,667) (23,725) (32,669)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (91,021) 52,753 (91,021) 87,751

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 10,543 308 11,358 1,428
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 13,240 29,700 10,782 24,111
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 23,783 30,008 22,140 25,539

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

   เงินสดในมือ 417 542 417 542
   เงินฝากธนาคาร 23,366 29,466 21,723 24,997

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 23,783 30,008 22,140 25,539

2) ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนาจ านวน 3.47 ล้านบาท มาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาที่ดิน

พันบาท

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้



 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 “สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ำกัดเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภำพจำกบริษัท

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

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

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลักษณะธุรกิจ 
   บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรค้ำได้แก่ จัดสรรที่ดินและ

ปลูกบ้ำนส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยในสโมสรหมู่บ้ำน เป็นต้น 
 (ค) ชื่อบริษัทใหญ่ 
   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด สัดส่วนกำรถือหุ้น 

ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการด าเนินงาน 

 2.1  งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้ได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
ดังต่อไปนี้ 

 อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 
และทำงอ้อม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 31   
 มีนำคม 2560  ธันวำคม 2559   
บริษัทย่อย      
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 100.00  100.00  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บ้ำน 

 2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และได้จัดท ำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2559 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่ำงงวด 
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3. หลักเกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบทางการเงินระหว่างกาล 
 3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง  

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงได้ก ำหนดเพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีที่
น ำเสนอครั้งล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่น ำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี 

             งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทำงกำรต ำม
กฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว 

 
 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)  

และฉบับใหม่ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับ
ผู้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

 
 3.3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
   บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

เช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
 
4. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษัทมีรำยกำรบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ ต้นทุนและ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้นจำกรำยกำรกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่ำว บริษัทเหล่ำนี้
เกี่ยวข้องกัน โดยกำรมีผู้ถือหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำร
ปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลตำมมูลฐำนที่ตกลงกันโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   
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 รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 

บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท น ำชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท น ำชัยพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท ธัญญะคำร์ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สถำพรวัฒนำขนส่ง  ไทย  เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท 

บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

คุณรังสรรค์  นันทกำวงศ์  ไทย  เป็นกรรมกำร 

นำงพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณอรอุษำ  ตันฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
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  รำยกำรบัญชีที่มีสำระส ำคัญระหว่ำงบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

   พันบำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2560  2559  2560  2559 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษัทย่อย          
รำยได้อื่นๆ - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
รำยได้อื่นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  4  4 
รำยได้อื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ          
 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  763  316 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  43  26 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  ขั้นต่ ำ  20,000 บำท / โครงกำร  -  -  660  695 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง          
รำยได้จำกกำรขำย          
 คุณอรอุษำ  ตันฑเทอดธรรม   รำคำตลำด  -  4,004  -  4,004 
รำยได้อื่น - ค่ำเช่ำส ำนักงำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด อัตรำ 10,000 บำทต่อเดือนและ  180  90  180  90 
  อัตรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบ้ำน          
 บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด รำคำที่ตกลงร่วมกัน  7,251  25,963  7,251  25,963 
ค่ำซื้อวัสดุก่อสร้ำง          
 บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด รำคำตลำด  10,273  11,749  10,273  11,749 
 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด รำคำตลำด  2  6  2  6 
ค่ำเช่ำที่ดิน          
 นำงพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บำท  -  165  -  165 
 บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด เดือนละ 55,000 บำท  165  -  165  - 
ค่ำสมำชิกกอล์ฟ          
 บริษัท น ำชัยกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  รำคำตลำด  366  39  366  39 
ค่ำเช่ำรถกอล์ฟ          
 บริษัท ธัญญะคำร์ท แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  รำคำตลำด  -  3  -  3 
ดอกเบี้ยจ่ำย          
 คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  955  1,139  955  649 
 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  1,145  -  1,145  - 
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  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31  
  มีนำคม 2560  ธันวำคม 2559  มีนำคม 2560  ธันวำคม 2559 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  -  -  54,000  20,500 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  35,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  (2,000)  (1,500) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  52,000  54,000 

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  -  -  3,000  1,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  2,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  3,000  3,000 

  - - - - 55,000  57,000 

ค่ำเช่ำค้ำงรับ         
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  - - - - 20  - 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ         
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  -  -  43  - 
 - บริษัท เอ็น.ซี.พรอ็พเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด  -  -  3,757  2,995 

  - - - - 3,800  2,995 

เจ้ำหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์  จ ำกัด  -  -  1,617  3,322 
 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง  แมเนจเม้นท์ จ ำกัด  -  -  294  - 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์          
  เดคคอร์เรช่ัน จ ำกัด  1  5  1  5 
 - บริษัท สถำพรวัฒนำ ค้ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำกัด  9,140  5,816  9,140  5,816 
 - บริษัท พรีแค๊ส สเตช่ัน จ ำกัด  22,982  29,860  22,982  29,860 
 - บริษัท น ำชัยกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด   259  48  259  48 
 - บริษัท ทรัพย์น ำชัยพัฒนำ จ ำกัด  165  165  165  165 
 - คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม  3,415  3,439  3,415  3,439 

   35,962  39,333  37,873  42,655 
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  พันบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31   ณ วันที่ 31  
  มีนำคม 2560  ธันวำคม 2559  มีนำคม 2560  ธันวำคม 2559 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  81,000  64,000  81,000  29,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  69,000  176,000  69,000  176,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (150,000)  (159,000)  (150,000)  (124,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  81,000  -  81,000 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด         
 ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  291,000  -  291,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  291,000  -  291,000  - 

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย         
 - คุณสมเชำว์  ตันฑเทอดธรรม  2,488  1,534  1,426  472 
 - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ำกัด  1,145  -  1,145  - 
   3,633  1,534  2,571  472 

 
 ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกัน
กำรใช้ไฟฟ้ำให้กับบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ประกอบด้วยค่ำตอบแทนที่
เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งนี้
ผู้บริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ แก่ 
กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้จัดกำรอำวุโส 
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 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 
 พันบำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วันที่ 31 มีนำคม 
  2560  2559 
ผู้บริหำร     
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน  7,686  7,329 
 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  298  225 
 รวม  7,984  7,554 

 
5. สินค้าคงเหลือ  
  สินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

รำคำทุนบ้ำนและคอนโดมิเนียม     
 สร้ำงเสร็จ 566,206  626,595 
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง      (3,721)  (3,721) 
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 562,485  622,874 

 
  ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้ 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560  

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

(งวดปี) 
ยอดต้นงวด 3,721  3,721 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 3,721  3,721 
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 บริษัทมีข้อผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นต์สัญญำแล้ว ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

 หน่วย  ล้ำนบำท  หน่วย  ล้ำนบำท 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 382  566.21  433  626.60 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จที่เซ็นต์สัญญำ        
 จะซ้ือจะขำยแล้ว (62)  (96.56)  (63)  (77.94) 
บ้ำนและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปที่ยังไม่ได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 320  469.65  370  548.66 

 
  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สินค้ำคงเหลือของบริษัทบำงส่วนจ ำนวน 52.30 

ล้ำนบำท และ 81.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปค้ ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 

 
6. ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 

  6.1 ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 

มีนำคม 2560 
 ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2559 
ที่ดินและค่ำพัฒนำที่ดิน 3,337,908  3,410,551 
ค่ำพัฒนำสำธำรณูปโภค 1,070,926  1,020,673 
บ้ำนระหว่ำงปลูกสร้ำง 5,049,409  4,938,171 
ดอกเบี้ยคิดเข้ำต้นทุน 440,946  426,546 
 รวม 9,899,189  9,795,941 
หัก โอนไปสินค้ำส ำเร็จรูป     (566,206)  (626,595) 
 โอนไปต้นทุนขำยสะสม (6,787,184)  (6,560,798) 
ต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน - สุทธิ 2,545,799  2,608,548 

 
  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนที่ดินใน

โครงกำรของบริษัทส่วนใหญ่ได้น ำไปค้ ำประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมกับธนำคำรพำณิชย์ใน
ประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 และข้อ 15 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยที่
เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งจ ำนวนเงินประมำณ 18.02 ล้ำนบำท และ 11.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนกำรพัฒนำที่ดิน โดยมีอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบี้ยเท่ำกับร้อยละ 4.69 
และร้อยละ 7.11 ตำมล ำดับ  



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 20 - 
 

 

 6.2 ภำระจำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 

มีนำคม 2560  
(งวดสำมเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ต้นงวด 22  21 
จ ำนวนโครงกำรที่ปิดแล้ว (1)  (1) 
จ ำนวนโครงกำรที่เปิดใหม่ -  3 
จ ำนวนโครงกำรที่โอนไปที่ดินรอกำรพัฒนำ (1)  (1) 
จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ส้ินงวด 20  22 
ยอดขำยรวมของโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรอยู่ (ล้ำนบำท) 11,641.25  12,415.14 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีได้ท ำสัญญำแล้วทั้งส้ิน (ล้ำนบำท) 8,408.10  8,861.65 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ที่เปิดด ำเนินกำรอยู่ 72.23  71.38 

 
  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องท ำกำรพัฒนำ

โครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 89.13 ล้ำน
บำท และ 39.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ    

 
7. ที่ดินรอการพัฒนา 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

ยอดยกมำ 1,464,839  1,595,394  1,391,431  1,521,987 
บวก เพ่ิมในระหว่ำงงวด 86,921  9,864  86,921  9,864 
 รวม 1,551,760  1,605,258  1,478,352  1,531,851 
หัก โอนออกเป็นต้นทุนพัฒนำที่ดิน (3,472)  (140,419)  (3,472)  (140,420) 
ที่ดินรอกำรพัฒนำ 1,548,288  1,464,839  1,474,880  1,391,431 

 
  ณ  วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้น ำที่ดินรอกำรพัฒนำส่วนใหญ่ไปค้ ำ

ประกันวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 
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8. เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 8.24 ล้ำน
บำท และ 8.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปวำงเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค้ ำประกันกำรขอกู้เงินของลูกค้ำ  และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 23 

  เงินฝำกธนำคำรดังกล่ำวมีอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำลอยตัวตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ทุนช ำระแล้ว (พันบำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พันบำท)  เงินปันผลรับ (พันบำท) 
 ณ วันที่ 31 

มีนำคม 2560 
 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนำคม 

2560  2559 
วิธีราคาทุน                
บริษัทย่อย                 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้                
 แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 10,000  10,000  100  100  11,864  11,864  -  - 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง                
 แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 
         11,864  11,864  -  - 

 
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอำคำรพักอำศัยให้เช่ำ ส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 
 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 234,557 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด - 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 234,557 
ค่าเสื่อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (20,320) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,499) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 (22,819) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 214,237 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 211,738 
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  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทได้น ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งจ ำนวนไปค้ ำประกันวงเงิน
กู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 

 
11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 
2560  สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 304,512  295,691 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด 415  415 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด -  - 
โอนสินทรัพย์ออกระหว่ำงงวด (8,123)  (8,123) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 296,804  287,983 
ค่าเสื่อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (178,086)  (170,564) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (3,667)  (3,410) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนที่โอนออก 2,248  2,248 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 (179,505)  (171,726) 
ค่าเผื่อการลดมูลค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (2,689)  (2,689) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส ำหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 (2,689)  (2,689) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 123,737  122,438 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 114,610  113,568 

 
  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ล้ำนบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ ำนวนเงิน 48.54 ล้ำนบำทและ 49.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) น ำไปจด
จ ำนองค้ ำประกันเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิชย์หนึ่งแห่งวงเงิน 25 ล้ำนบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 13 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 
2560สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 9,947 
ซ้ือสินทรัพย์เพิ่มระหว่ำงงวด 1,695 
ขำยและตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 11,642 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 (5,017) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (308) 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมส่วนที่ขำยและตัดจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 (5,325) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 4,930 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 6,317 

 
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

เงินเบิกเกินบัญชีจำกสถำบันกำรเงิน 64,876  42,758 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 390,430  1,128,430 
  รวม  455,306  1,171,188  
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   วงเงิน (ล้ำนบำท)       

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 อัตรำดอกเบี้ย  วันครบก ำหนด  ภำระค้ ำประกัน 

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

-  แห่งที่ 2 20.00  20.00  อัตรำ MOR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  เมื่อทวงถำม  - จดจ ำนองที่ดินโครงกำร 
-  แห่งที่ 3 15.00  15.00  อัตรำ MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เมื่อทวงถำม  - ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติ

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

วงเงินทุกปี) 
 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

บนที่ดินโครงกำร 
 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกู้ยืมระยะส้ัน          
บริษัทใหญ่          
 - แห่งที่ 1 35.00  35.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  5 เมษำยน 2560  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
          ของกรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งที่ 2 10.43  10.43  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  3 พฤษภำคม 2560 

 
 -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป 
 ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 3 25.00  25.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  1 มิถุนำยน 2560  -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 บนที่ดินของบริษัท 

 - แห่งที่ 4 120.00  120.00  MLR - 0.25% ต่อปี  26 พฤษภำคม 2560 
 

 - ค้ ำประกันโดยที่ดินของญำติ
กรรมกำร 

 - แห่งที่ 5 100.00  138.00  อัตรำ MLR ต่อปี  24 เมษำยน 2560 และ  
1 กันยำยน 2560 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 6 100.00  800.00  อัตรำร้อยละ 5.35 ต่อปี  
 

 24 พฤษภำคม 2560 
 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 390.43  1,128.43        
 รวมวงเงิน 455.43  1,193.43       

 
14.  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท) 

  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดช ำระ  เงินต้น  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดช ำระ 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  786  60  846  829  72  901 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหลัง             
 จำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินสำมปี  675  66  741  840  72  912 
  รวม  1,461  126  1,587  1,669  144  1,813 
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 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสัญญำเช่ำเครื่องใช้ส ำนักงำนหนึ่ง
สัญญำ กับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศ มูลค่ำตำมสัญญำเป็นเงิน  2,503,800 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
ระยะเวลำผ่อนช ำระ 36 งวด จ่ำยช ำระงวดเดือนละ 70,560.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  

  ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว 

  ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีกำรค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริษัท 
  หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน

หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บัญชีนี้ประกอบด้วย 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    
แห่งที่ 1 611,824  403,562 
แห่งท่ี 2 642,664  450,132 
แห่งท่ี 3 124,000  124,000 
แห่งท่ี 4  38,000  - 

 รวม 1,416,488  977,694 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (229,211)  (329,998) 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 1,187,277  647,696 

 
  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 

รำยละเอียดดังนี้ 
 พันบำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   977,694 
หัก : จ่ำยคืนเงินกู้   (409,355) 
บวก : กู้เพิ่มระหว่ำงงวด   848,149 
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560   1,416,488 
 วงเงิน (ล้ำนบำท)     
 ณ วันที่ 31 

มีนำคม 2560 
 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 อัตรำดอกเบี้ย  ภำระค้ ำประกัน 

เงินกู้ยืมระยะยำว        
บริษัทใหญ ่        
 แห่งที่ 1         
  - วงเงินที่ 1 284.47  139.47  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินบำงส่วนพร้อมสิ่ง 
  - วงเงินที่ 2 212.00  212.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้ำงบนที่ดินของโครงกำร 
  - วงเงินที่ 3 212.64  212.64  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และที่ดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินที่ 4 -  217.00  อัตรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 5 264.00  264.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 6 380.75  380.75  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 7 354.18  -  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินที่ 8 381.50  -  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 2,089.54  1,425.86     
แห่งที่ 2        

 - วงเงินที่ 1 65.00  65.00  อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งที่ 
 - วงเงินที่ 2 80.00  80.00  อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
 - วงเงินที่ 3 229.34  229.34  อัตรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หน้ำบนที่ดินของโครงกำรและ 
  - วงเงินที่ 4 257.86  257.86  อัตรำ MLR ต่อปี  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนและ 
  - วงเงินที่ 5 347.42  347.42  อัตรำ MLR ต่อปี  ที่ดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินที่ 6 355.02  279.39  อัตรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินที่ 7 250.00  -  อัตรำ MLR ต่อปี   
 1,584.64  1,259.01     
แห่งที่ 3        
 - วงเงินที่ 1 379.00  379.00  อัตรำ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งที่ 
       มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
       หน้ำบนที่ดินของโครงกำร 
แห่งที่ 4        
 - วงเงินที่ 1 38.00  -  อัตรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงทั้งที่ 
 4,091.18  3,063.87    มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปในภำย 
       หน้ำบนที่ดินของโครงกำร 

 
  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ ำนวนเงิน 
901.37 ล้ำนบำท และ 441.37 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
  นอกจำกนี้บริษัทต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่สัญญำเงินกู้ก ำหนดในเรื่องท่ีส ำคัญ ได้แก่ (1) ไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ให้เช่ำ จ ำน ำ จ ำนอง (2) ไมก่่อให้เกิดภำระติดพันที่มีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้
กู้ (3) กำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ของผู้กู้ (5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรท ำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น 
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
   รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 

2560 แสดงดังต่อไปนี้ 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำ 39,885  38,740 
บวก ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 1,299  1,248 
หัก ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยจริง -  - 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยงวด 41,184  39,988 

  
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 

 2560  2559  2560  2559 

รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 1,001  913  960  868 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 298  262  288  254 

รวม 1,299  1,175  1,248  1,122 

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน        
 ต้นทุนบริกำร 30  36  -  - 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 310  290  310  290 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 363  362  352  353 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 298  225  298  225 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 298  262  288  254 

รวม 1,299  1,175  1,248  1,122 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
 ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย -  331  -  325 

รวม -  331  -  325 

  รวม 1,299  1,506  1,248  1,447 
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17. ประมาณการหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
 พันบำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559   14,844 
บวก : เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด   422 
หัก : จ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด   (342) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560   14,924 

 
18. ภาระหนี้สินจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวันที่ 16 ธันวำคม 2547 และบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย
ที่ดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึ่งตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวันที่ 3 มีนำคม 2557 โดย
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยที่ดินก ำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำที่ดินรวมถึงภำระหนี้สินที่มีต่อ
ลูกค้ำเดิมของโครงกำร  
 กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีภำระหนี้สินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ภำระหนี้สินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560  

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

(งวดปี) 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560  

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

(งวดปี) 

ยอดยกมำ 32,147  43,606  28,604  39,554 
บวก เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด -  -  -  - 
หัก ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด -  (11,459)  -  (10,950) 

ภำระหนี้สินจำกกำรซื้อโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 32,147  32,147  28,604  28,604 
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19. ก าไรต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักที่ออกและเรียกช ำระแล้วในระหว่ำงงวด 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

  2560  2559  2560  2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พันบำท) 5,315  (12,259)  6,591  (11,433) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนัก      (พันหุ้น) 1,245,284  1,185,985  1,245,284  1,185,985 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.004  (0.010)  0.005  (0.010) 

 
20.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
    สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560  

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

 ณ วันที่ 31 
มีนำคม 2560  

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้        
 รอกำรตัดบัญชี 11,274  11,540  11,274  11,540 
หนี้สินภำษีเงินได้        
 รอกำรตัดบัญชี (5,938)  (6,971)  (7,659)  (8,692) 
 5,336  4,569  3,615  2,848 
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20.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 พันบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงวด  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 มี.ค. 60 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 ลูกหนี้อื่น 285  -  -  285 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - อำคำรสโมสร 538  -  -  538 
 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 7,748  (249)  -  7,499 
 ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 2,969  (17)  -  2,952 

รวม 11,540  (266)  -  11,274 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือค้ำ (14)  -  -  (14) 
 ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ (6,957)  1,033  -  (5,924) 

รวม (6,971)  1,033  -  (5,938) 
สุทธิ 4,569  767  -  5,336 

 

 พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบัญชี  รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด  ยอดตำมบัญชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ 31 มี.ค. 60 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
 ลูกหนี้อื่น 285  -  -  285 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ - อำคำรสโมสร 538  -  -  538 
 ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน 7,748  (249)  -  7,499 
 ประมำณกำรหนี้สินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 2,969  (17)  -  2,952 

รวม 11,540  (266)  -  11,274 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        

 ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวัดมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือค้ำ (14)  -  -  (14) 
 ต้นทุนพัฒนำที่ดินและสินค้ำคงเหลือ (8,678)  1,033  -  (7,645) 

รวม (8,692)  1,033  -  (7,659) 
สุทธิ 2,848  767  -  3,615 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 31 - 
 

 

 
20.2 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
 20.2.1  ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 

        ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย  
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับงวด 2,480  -  2,480  - 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงช่ัวครำว        

 ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรำยกำร (767)  (2,644)  (767)  (2,483) 

 รวม 1,713  (2,644)  1,713  (2,483) 

ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย -  (81)  -  (81) 

 รวม -  (81)  -  (81) 

  รวม 1,713  (2,725)  1,713  (2,564) 

 
 20.2.2  กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ 

   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีส ำหรับงวด 7,028  (14,903)  8,304  (13,916) 

อัตรำภำษีที่ใช้ (%) 20%  15 - 20%  20%  20% 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,406  (3,010)  1,660  (2,783) 

รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถน ำมำหัก        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำร        
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี 307  285  53  219 

รวมรำยกำรกระทบยอด 307  285  53  219 

รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้  1,713  (2,725)  1,713  (2,564) 
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  20.2.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ียและอัตรำภำษีที่ใช้ 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 2560  2559 

 จ ำนวนภำษี 

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวด 7,028    (14,903)   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,406  20.00  (3,010)  20.20 

รำยกำรกระทบยอด 307  4.37  285  (1.91) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 1,713  24.37  (2,725)  18.29 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559 

 จ ำนวนภำษี 

(พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พันบำท) 

 อัตรำภำษี  

(%) 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวด 8,304    (13,916)   

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่ใช้ 1,660  20.00  (2,783)  20.00 

รำยกำรกระทบยอด 53  0.64  219  (1.57) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ตำมอัตรำภำษีที่แท้จริงถัวเฉล่ีย 1,713  20.64  (2,564)  18.43 

 
21. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยได้ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน 

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

ระดับท่ี 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 

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

ระดับท่ี 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น 
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  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดง
ตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

  พันบำท 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
เงินลงทุนช่ัวครำว         
 - หน่วยลงทุน  -  498  -  498 

 รวม  -  498  -  498 

 
  ในระหว่ำงงวดปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน  
 
22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผู้มี
อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย์ กิจกำรอำคำรพักอำศัยให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกิจกำรบริหำรหมู่บ้ำน โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลักในประเทศไทย 
บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก ำไรของแต่ละ
ส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
ที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยได้และก ำไรและสินทรัพย์ของ
ส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  31 มีนำคม 2560 และ 2559 มี
ดังต่อไปนี้ 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 293,658  60,850  -  -  -  354,508  -  -  354,508 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  3,806  -  1,550  5,356  (660)  -  4,696 
 รำยได้อื่น 1,964  709  5  1  1  2,680  (825)    1,855 
 รวมรำยได้ 295,622  61,559  3,811  1  1,551  362,544      361,059 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 196,495  38,338  -  -  -  234,833  -  -  234,833 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร 22  -  4,356  -  877  5,255  -  -  5,255 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 39,330  4,687  -  -  -  44,017  -  -  44,017 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 36,244  8,340  304  294  842  46,024  -  (679)  45,345 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 7,984  -  -  -  -  7,984  -  -  7,984 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 12,321  2,947  1,319  763  52  17,402  -  (805)  16,597 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 292,396  54,312  5,979  1,057  1,771  355,515      354,031 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 3,226  7,247  (2,168)  (1,056)  (220)  7,029      7,028 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 1,713 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 5,315 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560                  
 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน -  -  211,738  -  -  211,738      211,738 
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 110,193  2,719  656  1,017  25  114,610      114,610               
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 (พันบำท) 
 กิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  ธุรกิจอำคำรพักอำศัย  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  รวม  ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บ้ำน    DR.  CR.   

รำยได้                  
 รำยได้จำกกำรขำย 228,428  85,856  -  -  -  314,284  -  -  314,284 

 รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร -  -  4,379  -  1,817  6,196  (695)  -  5,501 
 รำยได้อื่น 4,194  2,535  -  1  42  6,772  (361)  -  6,411 
 รวมรำยได้ 232,622  88,391  4,379  1  1,859  327,252      326,196 
ค่ำใช้จ่ำย                  
 ต้นทุนขำย 156,898  61,725  -  -  -  218,623  -  (188)  218,435 
 ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  4,939  -  976  5,915  -  -  5,915 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 33,198  10,008  -  -  -  43,206  -  -  43,206 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 36,254  7,401  209  331  888  45,083  -  (714)  44,369 
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 7,554  -  -  -  -  7,554  -  -  7,554 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน 17,120  2,531  1,471  806  34  21,962  -  (342)  21,620 
 รวมค่ำใช้จ่ำย 251,024  81,665  6,619  1,137  1,898  342,343      341,099 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (18,402)  6,726  (2,240)  (1,136)  (39)  (15,091)      (14,903) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้                 (2,644) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 (12,259) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559                  
 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน -  -  221,869  -  -  221,869      221,869 
 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 127,722  3,996  877  2,175  48  134,818      134,818     
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23. ภำระผูกพัน และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
 23.1 บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร ส ำนักงำนขำย ที่ดิน และบริกำรจัดท ำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทมีภำระผกูพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดังกล่ำว  
ดังนี้ 
  จ่ำยช ำระภำยใน                ล้ำนบำท 
  1 ปี     2.81 
  2 ถึง 3 ปี    1.43 
 

23.2 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศสำมแห่งออกหนังสือ
ค้ ำประกันต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก (ดูหมำยเหตุข้อ 8) ดังนี้ 

 ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 14.21  13.81 
- ค้ ำประกันค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 175.39  175.39 

 
 23.3 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทได้ค้ ำประกันกำรขอกู้ยืมเงินของลูกค้ำต่อสถำบันกำรเงินเป็นจ ำนวน

เงิน 0.65 ล้ำนบำท และค้ ำประกันกำรใช้น้ ำมัน เป็นจ ำนวนเงิน 0.22 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุข้อ 8) 
 
24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 


