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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน)  
 
ความเหน็  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มบริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมาย

เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

  ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี

สินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืองเหล่านี  
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การประมาณการตน้ทุนโครงการ  

 ความเสียง  

   บริษทัประกอบกิจการขายบา้นพร้อมทีดิน มีโครงการในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ซึงมี

ทงับา้นเดียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม โดยบริษทัตอ้งมีการจดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการ 

ซึงประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าทีดิน ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพือ

จดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการเป็นรายแปลง และใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือ และการรับรู้ตน้ทุน

ขายสําหรับแปลงทีโอน โดยประมาณการดงักล่าวมีความซบัซ้อนและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก คือประมาณ

การตน้ทุนการกู้ยืม และประมาณการตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานในการ

ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดทงัโครงการ และประสบการณ์การก่อสร้างงานสาธารณูปโภค

ส่วนกลางในอดีต  โดยขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญัเป็นพิเศษในการตรวจสอบการจดัทาํ และทบทวนประมาณการ

ตน้ทุนโครงการตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนืองจากมีนยัสําคญัต่องบการเงิน ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมบริษทัมีสินคา้คงเหลือจาํนวนเงิน 311.75 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 9) และตน้ทุนการพฒันาทีดินจาํนวนเงิน 1,597.71 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 

รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,909.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.00 ของสินทรัพยร์วม และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 บริษทัรับรู้ตน้ทุนขายจาํนวนเงิน 1,161.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.60 ของค่าใชจ่้ายรวม 

  

 การตอบสนองความเสียง  

   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรืองดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหารถึงการกาํหนด

นโยบายและกระบวนการในการจดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการ โดยไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้

สมมติฐานและวิธีการทีผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณประมาณการตน้ทุนโครงการ และการทบทวนประมาณการ

ตน้ทุนโครงการดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซึงแสดงถึงการประมาณการทีดี

ทีสุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรืองการคาดการณ์การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดระยะเวลา

โครงการ เพือจดัทาํประมาณการตน้ทุนการกูย้ืม และขอ้มูลงานก่อสร้างสาธารณูปโภค เพือจดัทาํประมาณการ

ตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนีขา้พเจา้ไดมี้การเปรียบเทียบตน้ทุนทีเกิดขึนจริงกบัประมาณการ

ตน้ทุนดงักล่าว และขา้พเจ้าได้ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของนโยบายการบญัชี

เกียวกบัการใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.20  

 

ข้อมูลอืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยูใ่นรายงานนนั ซึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนั

ต่อขอ้มูลอืน  
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   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักับงบการเงินหรือกบัความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจา้ 

หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล เพอืให้ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบั

ดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุม

ภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือให้สามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง 

และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ

บริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้  

  ผูม้ีหน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พอืให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 

ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ด้

เสมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี   

  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสม

เพอืเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพอืออกแบบวธีิการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีเกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนือง   

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม ่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผู ้

เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ได้สือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่างๆทีสําคญัซึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสําคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง

ทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้ค ํารับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์

ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึงขา้พเจา้เชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พอืป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเรืองทีสือสารกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสําคญั

มากทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสําคญั

ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้อธิบายเรืองเหล่านีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

สือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมี

ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว   

  ผูส้อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ นายพีระเดช   

พงษเ์สถียรศกัดิ 

 

 

 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4752 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

 

 

 



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 29,218,701.62 21,714,361.81 26,623,080.12 19,752,661.50

เงินลงทุนชัว่คราว 8 945,822.90 939,105.87 706,153.78 701,558.01

ลูกหน้ีการคา้ -                  64,200.00              -                  -                  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                  -                  -                  55,000,000.00

สินคา้คงเหลือ 9 311,754,062.17 486,362,416.24 311,754,062.17 486,362,416.24

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 10 1,597,713,904.42 2,089,623,894.45 1,597,713,904.42 2,089,623,894.45

ท่ีดินรอการพฒันา 11 1,954,095,684.81 1,793,634,688.71 1,880,688,125.81  1,720,227,129.71

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6, 12 11,816,538.47 9,069,547.30 11,860,906.48 15,227,267.28

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,905,544,714.39 4,401,408,214.38 3,829,346,232.78 4,386,894,927.19

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 13 9,241,903.52 9,156,986.60 9,241,903.52 9,156,986.60

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                  -                  71,864,497.95       11,864,497.95       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 194,085,729.74 204,099,866.45 194,085,729.74 204,099,866.45

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 106,705,098.29 117,764,699.12 106,698,380.14 117,733,310.77

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 4,764,199.37 5,751,581.58 4,764,199.37 5,751,581.58

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11,178,273.67 17,989,884.03 10,988,898.33 17,753,926.40

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 14,095,140.39 4,935,861.59 12,373,567.83       3,214,289.03         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,011,905.36 4,113,624.36 4,011,905.36 4,113,624.36

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 344,082,250.34 363,812,503.73 414,029,082.24 373,688,083.14

รวมสินทรัพย์ 4,249,626,964.73 4,765,220,718.11 4,243,375,315.02 4,760,583,010.33

สินทรัพย์
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บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 456,424,790.85 404,185,123.84 456,424,790.85 404,185,123.84

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 24,301,426.51 48,970,139.77 24,301,426.51 48,970,139.77

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 59,113,730.58 85,714,256.91 59,107,730.58 85,714,256.91

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 39,738,055.52 42,640,694.10 41,355,320.57 44,284,709.15

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6 36,348,984.21 38,227,949.00 35,371,981.40 37,111,819.31

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,013,835.54 -                  9,013,835.54 -                  

ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,070.00 820,867.71 1,070.00 820,867.71

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 395,424,412.59 146,110,632.70 395,424,412.59 146,110,632.70

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 22 48,161,777.52 162,125,422.40 48,161,777.52 162,125,422.40

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 230,000,000.00 276,000,000.00 229,000,000.00 276,000,000.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 6 3,000,000.00 16,900,000.00 -                  16,900,000.00

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,076,657.00 5,855,873.37 3,076,657.00 5,855,873.37

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 74,043,498.74 81,795,521.38 73,784,853.41 81,536,876.05

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,004,890.45 520,586.85 2,914,263.10 441,725.23

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,381,653,129.51 1,309,867,068.03 1,377,938,119.07 1,310,057,446.44
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 -                  14,445.57 -                  14,445.57
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               21 162,292,556.34 879,590,301.05 162,292,556.34 879,590,301.05
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 55,789,238.00 38,008,941.00 54,111,667.00 36,904,041.00
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 24 19,527,351.90 16,255,358.69 19,527,351.90 16,255,358.69
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 25 42,740,740.00 32,146,940.00 39,198,150.00 28,604,350.00
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,985,592.00 -                  1,985,592.00 -                  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 282,335,478.24 966,015,986.31 277,115,317.24 961,368,496.31

รวมหน้ีสิน 1,663,988,607.75 2,275,883,054.34 1,655,053,436.31 2,271,425,942.75
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,245,284,305 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,245,283,691 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00 1,245,283,691.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00 577,530,000.00
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 74,150,000.00 69,150,000.00 74,150,000.00 69,150,000.00
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 688,674,665.98 597,373,972.77 691,358,187.71 597,193,376.58

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                  -                  -                  -                  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,585,638,356.98 2,489,337,663.77 2,588,321,878.71 2,489,157,067.58

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  -                  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,585,638,356.98 2,489,337,663.77 2,588,321,878.71 2,489,157,067.58
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,249,626,964.73 4,765,220,718.11 4,243,375,315.02 4,760,583,010.33

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท

- 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560 2561 2560
รายได้ 6
รายไดจ้ากการขาย 1,735,259,801.00 1,425,065,047.04 1,735,259,801.00 1,425,065,047.04 
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 22,252,087.68      20,976,132.10      16,963,887.68      16,708,932.10      
รายไดอ่ื้น 24,680,602.39      10,918,141.27      26,137,410.45      14,048,061.41      
รวมรายได้ 1,782,192,491.07 1,456,959,320.41 1,778,361,099.13 1,455,822,040.55 

ค่าใชจ่้าย 6
ตน้ทุนขาย 1,161,053,504.71 941,283,625.15    1,161,053,504.71 941,283,625.15    
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 21,061,744.39      21,320,390.52      17,102,785.31      17,214,146.28      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 209,683,932.56    191,659,072.07    209,683,932.56    191,659,072.07    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 174,845,808.13    170,219,489.01    172,754,413.27    168,738,310.57    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 42,788,614.54      32,138,963.05      42,788,614.54      32,138,963.05      
ตน้ทุนทางการเงิน 31 58,661,939.70      79,682,490.55      58,016,783.78      79,646,190.55      
รวมค่าใชจ่้าย 1,668,095,544.03 1,436,304,030.35 1,661,400,034.17 1,430,680,307.67 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 114,096,947.04    20,655,290.06      116,961,064.96    25,141,732.88      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 26.3 17,796,253.83      1,836,861.35       17,796,253.83      1,836,861.35       
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 96,300,693.21      18,818,428.71      99,164,811.13      23,304,871.53      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 5,193,695.60 -                 4,951,385.60

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 -                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 96,300,693.21      24,012,124.31      99,164,811.13      28,256,257.13      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 96,300,693.21      18,818,428.71      99,164,811.13      23,304,871.53      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

96,300,693.21      18,818,428.71      99,164,811.13      23,304,871.53      
การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 96,300,693.21      24,012,124.31      99,164,811.13      28,256,257.13      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

96,300,693.21      24,012,124.31      99,164,811.13      28,256,257.13      
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.077                   0.015                   0.080                   0.019                   

หมายเหตุ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,245,283,691.00   577,530,000.00     68,050,000.00       574,461,848.46     -                2,465,325,539.46   -                2,465,325,539.46   
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 27 -                   -                  1,100,000.00         (1,100,000.00) -                -                   -                -                   
จ่ายเงินปันผล -                   -                  -                  -                  -                -                   -                -                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                   -                  -                  18,818,428.71       -                18,818,428.71        -                18,818,428.71        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                  -                  5,193,695.60         -                5,193,695.60          -                5,193,695.60          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                  -                  24,012,124.31       -                24,012,124.31        -                24,012,124.31        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,245,283,691.00   577,530,000.00     69,150,000.00       597,373,972.77     -                2,489,337,663.77   -                2,489,337,663.77   
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 27 -                   -                  5,000,000.00         (5,000,000.00) -                -                   -                -                   
จ่ายเงินปันผล -                   -                  -                  -                  -                -                   -                -                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                   -                  -                  96,300,693.21       -                96,300,693.21        -                96,300,693.21        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                  -                  -                  -                -                         -                -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                  -                  96,300,693.21       -                96,300,693.21        -                96,300,693.21        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,245,283,691.00   577,530,000.00     74,150,000.00       688,674,665.98     -                2,585,638,356.98   -                2,585,638,356.98   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

- 10 -

หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

บาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,245,283,691.00        577,530,000.00          68,050,000.00            570,037,119.45          -                  2,460,900,810.45        
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 27          -                        -                        1,100,000.00              (1,100,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                  -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        23,304,871.53            -                  23,304,871.53            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        4,951,385.60 -                  4,951,385.60 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        28,256,257.13            -                  28,256,257.13            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,245,283,691.00        577,530,000.00          69,150,000.00            597,193,376.58          -                  2,489,157,067.58        
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 27          -                        -                        5,000,000.00              (5,000,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                  -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        99,164,811.13            -                  99,164,811.13            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                  -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        99,164,811.13            -                  99,164,811.13            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,245,283,691.00        577,530,000.00          74,150,000.00            691,358,187.71          -                  2,588,321,878.71        

ก าไรสะสม
หมายเหตุ
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 96,300,693.21       18,818,428.71       99,164,811.13       23,304,871.53      
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 23,642,941.28       26,301,303.52       23,618,272.08       25,314,463.38      
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (3,341.89) (4,104.86) (3,341.89) (4,104.86)
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าสินคา้ 671,397.16            -                  671,397.16            -                  
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (104,765.36) -                  (30,000.00) -                  
โอนสินทรัพยถ์าวรให้นิติบุคคลบา้นจดัสรร 2,442,718.66         5,875,239.61         2,442,718.66         5,875,239.61        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 514,675.08            280,924.56            514,675.08 -                  
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 15,902.31             -                  -                  -                  
ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (11,211,351.49) -                  (11,211,351.49) -                  
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 3,271,993.21         1,753,217.42         3,271,993.21         1,753,217.42        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16,622,645.00       4,005,104.00         16,085,882.00       3,839,509.00        
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,600,823.13) (3,306,482.93) (1,595,860.93) (3,300,626.23)
ดอกเบ้ียจ่าย 58,661,939.70       79,682,490.55       58,016,783.78       79,646,190.55      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17,796,253.83       1,836,861.35         17,796,253.83       1,836,861.35        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 207,020,877.57     135,242,981.93     208,742,232.62     138,265,621.75    

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)  
ลูกหน้ีการคา้ 64,200.00 (64,200.00) -                  -                  
สินคา้คงเหลือ 173,936,956.91     136,512,076.30 173,936,956.91     136,512,076.30 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 536,063,253.09 240,000,028.56     536,063,253.09 240,000,028.56    
ท่ีดินรอการพฒันา (135,297,531.79) -                  (135,297,531.79) -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (8,925,032.25) 6,134,988.55 (2,811,680.28) 2,861,850.63 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 101,719.00 (22,829.00) 101,719.00 (22,829.00)

- 12 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560 2561 2560

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ (24,668,713.26) 1,475,814.98         (24,668,713.26) 1,475,814.98        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,929,029.11) (21,034,964.22) (15,935,029.11) (21,033,893.16)

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,902,638.58) 3,307,501.72         (2,929,388.58) 1,629,632.42        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,002,488.74         7,507,133.04         8,082,670.41         7,562,890.21        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (2,779,216.37) (17,797,060.01) (2,779,216.37) (17,797,060.01)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (7,752,022.64) 1,484,170.89         (7,752,022.64) 1,610,111.24        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,484,303.60         24,644.76              2,472,537.87         32,784.12             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,985,592.00         -                  1,985,592.00         -                  

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 732,405,206.91     492,770,287.50     739,211,379.87     491,097,028.04    

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 7,778,864.21         118,462.42            7,773,902.01         112,605.71           

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 6,890,053.65         169,076.02            6,765,028.07         -                  

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,036,042.81) (14,845,305.29) (17,941,697.21) (14,737,847.31)

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                  (636,800.00) -                  (636,800.00)

เงินสดจ่ายหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค -                  (341,600.00) -                  (341,600.00)

เงินสดจ่ายหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (5,250,000.00) -                  (5,250,000.00) -                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 723,788,081.96     477,234,120.65     730,558,612.74 475,493,386.44 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  55,000,000.00       -                  

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  -                  2,000,000.00        

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (3,375.14) (1,364.42) (1,253.88) (1,364.42)

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (84,916.92) (933,689.41) (84,916.92) (933,689.41)

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (123,472.71) -                  (123,472.71) -                  

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 154,766.36            -                  80,000.00             -                  

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (4,384,969.26) (5,710,583.24) (4,384,969.26) (5,710,583.24)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (80,774.30) (2,004,110.00) (80,774.30) (2,004,110.00)

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  (60,000,000.00) -                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (4,522,741.97) (8,649,747.07) (9,595,387.07) (6,649,747.07)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 52,239,667.01 (767,002,392.70) 52,239,667.01 (767,002,392.70)

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (834,243.28) (834,243.36) (834,243.28) (834,243.36)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 50,000,000.00       236,000,000.00     50,000,000.00       236,000,000.00    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (163,963,644.88) (73,874,577.60) (163,963,644.88) (73,874,577.60)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,100,000.00 306,000,000.00     51,100,000.00 306,000,000.00    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (98,100,000.00) (30,000,000.00) (98,100,000.00) (30,000,000.00)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 55,600,000.00       181,900,000.00     1,500,000.00         181,900,000.00    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (69,500,000.00) (246,000,000.00) (18,400,000.00) (246,000,000.00)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 534,529,832.08     963,340,640.35     534,529,832.08     963,340,640.35    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,002,513,796.90) (915,333,272.54) (1,002,513,796.90) (915,333,272.54)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (121,318,814.21) (114,069,023.04) (119,650,621.08) (114,069,023.04)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (711,761,000.18) (459,872,868.89) (714,092,807.05) (459,872,868.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 7,504,339.81         8,711,504.69         6,870,418.62         8,970,770.48        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 21,714,361.81       13,002,857.12       19,752,661.50       10,781,891.02      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 29,218,701.62       21,714,361.81       26,623,080.12       19,752,661.50      

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 627,000.00            437,000.00            627,000.00            437,000.00           
   เงินฝากธนาคาร 28,591,701.62       21,277,361.81       25,996,080.12       19,315,661.50      

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 29,218,701.62       21,714,361.81       26,623,080.12       19,752,661.50      

2) ในปี 2561 และ 2560 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนพฒันาท่ีดินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินรอการพฒันาจ านวนประมาณ 45.55 ลา้นบาท และ 328.80 ลา้นบาท 
ตามล าดบั

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัท ี31 ธันวาคม 2561 

 

1. ข้อมูลทวัไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 

   บริษทัจดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดัเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึงได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเมือวนัที 27 

พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขชือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 

Public Company Limited)  

   บริษทัมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี 

   เลขที 1/765 หมู่ที 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 

 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรทีดินและ

ปลูกบา้นสาํเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 

 (ค)  ชือบริษทัใหญ ่

    ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

51.00 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวมและการดําเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนีได้รวมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยทีบริษทั 

เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 2561  2560   

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 
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 2.2  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ ดงันี : 
 อตัราร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัยอ่ยซึงรวมอยูใ่นงบ

แสดงฐานะทางการเงินรวม 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง

บริษทัยอ่ยซึงรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

 2561  2560  2561  2560 

บริษทัยอ่ย        

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1.82  1.63  0.08  0.54 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.05  0.03  7.71  26.89 
 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซือ สําหรับการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2.4  รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยทีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

 2.5  งบการเงินรวมจดัทําขึน โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจากงบ

การเงินรวมนีแลว้ 

 2.7 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วนที

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และส่วน

ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

   งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้ทาํขึนตามแบบ

กาํหนดรายการยอ่ทีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ทีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

   งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

   สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่รอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 ดงัต่อไปนี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2560)  เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2560) เรือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2560) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2560) เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2560) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2560) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2560)  เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2560)  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2560)  เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2560) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2560) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2560) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2560) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2560) เรือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2560) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2560) เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2560) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน

และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2560) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2560) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2560) เรือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย

และการดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร

แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10      

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มี

ความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 15       

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ 

ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 25       

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27      

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29      

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 31      

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได-้รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32      

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจาก

การรือถอน การบูรณะและหนีสินทีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม ่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือ

ถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2560) เรืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงิน

เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ

การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 14 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขนัตาํและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 

2560) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 17 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การจา่ยสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 20 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต

สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 21 

(ปรับปรุง 2560) 

เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

 

   ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่

ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั         
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5. นโยบายการบัญชีสําคัญ 

 5.1 การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย 

   รายไดจ้ากการขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายไดเ้มือ

ไดมี้การโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กับผูซื้อแล้ว

 เงินค่างวดส่วนทีเก็บก่อนการโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น

เจา้ของให้กบัผูซื้อจะบนัทึกเป็นค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้

   ตน้ทุนขายจะคาํนวณตามตน้ทุนทงัหมดทีประมาณการวา่จะเกิดขึนจริงของโครงการ อยา่งไร

ก็ดีตน้ทุนขายจะถูกปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีทีปัจจยัตน้ทุนจริงเปลียนไปอยา่งเป็น

นยัสาํคญั 

   ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายทีดิน บา้นพร้อมทีดินและตน้ทุนจากการขายอาคารชุด บริษทัได้

ทาํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทีดินทงัหมดตามเกณฑ์พนืทีทีขาย 

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึงบนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยวธีิอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ 

(Percentage of completion method) เงินค่างวดทีเก็บไดเ้กินกวา่อตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จจะบนัทึก

เป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหนีการคา้ 

   บริษทัย่อยแห่งหนึงบนัทึกรายได้ค่าบริหารหมู่บา้นเมือให้บริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาของ

สัญญา 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอื้น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง 

 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตวัสัญญาใช้เงินทีจะครบ

กาํหนดภายใน 3 เดือนขา้งหนา้ โดยไม่รวมรายการเงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 

 

 5.3 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี

ไม่ไดท้งันีโดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนีในอดีตควบคู่กบัการวเิคราะห์ฐานะ

ปัจจุบนัของลูกหนี 

 

 5.4 สินคา้คงเหลือ 

   สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับ

แล้วแต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึงทีดิน ค่าพัฒนาทีดิน ค่า

ก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   วสัดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิทีไดรั้บแลว้แต่

มูลค่าใดจะตาํกวา่ 

   มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือให้ขายสินคา้ได ้
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 5.5 ตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการพฒันา 

   ตน้ทุนการพฒันาทีดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซึงทีดิน

ค่าพฒันาทีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   ทีดินรอการพฒันาเป็นทีดินทีบริษทัและบริษทัย่อยมีความตงัใจทีจะถือไวเ้พือประโยชน์ใน

อนาคต ราคาทุนประกอบดว้ย ค่าทีดินและค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้งเพอืให้ไดม้าซึงทีดิน รวมทงัตน้ทุน

การกูย้มืทีเกิดในระหวา่งการพฒันาทีดิน เฉพาะในขณะทีมีการพฒันาทีดินนนั  

   ตน้ทุนการพฒันาทีดินและทีดินรอการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไวใ้นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 5.6 ตน้ทุนการกูย้มื 

   ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท้ีใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยห์รือพฒันาโครงการทีตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

จนกว่าสินทรัพยน์นัจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือเมือการก่อสร้างเสร็จสินหรือ

หยุดชะงกัลงจนกว่าจะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายใน

งวดทีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอนืทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั ๆ 

   สําหรับเงินกู ้ทีกู ้มาโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพือพัฒนาโครงการ ดอกเบียจ่ายดังกล่าว

ประกอบดว้ยดอกเบียทีจ่ายจริงหักดว้ยรายได้จากการนาํเงินกูน้ันไปลงทุนชวัคราว ส่วนเงินทีกูม้า

เพือวตัถุประสงค์ทวัไปดอกเบียจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนนัดว้ยอตัราการตงัขึน

เป็นทุน อตัราการตงัขึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของตน้ทุนการกูย้ืมในระหว่างปีทีไม่

รวมตน้ทุนการกูย้ืมของเงินทีกูม้าโดยเฉพาะ 
 
 5.7 เงินลงทุน  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   บริษทัย่อย หมายถึงกิจการทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซึงโดยทวัไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ

บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทงัอาํนาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผอืการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 
  เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ

หลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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5.8  อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

    อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนในการได้มาซึงทีดิน ค่าพฒันา

ทีดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกนัโดยตรง 

   อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ทีดินไม่มีการหกัค่าเสือมราคา 

   ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ประเภทอาคารพกัอาศยัให้เช่าคาํนวณจาก

ราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี 

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 30  ปี 

ระบบสาธารณูปโภค 10  ปี 

เครืองตกแต่งและติดตงั 5  ปี 

   ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 

 5.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

   ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม 

และค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทงัตน้ทุนในการรือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผูกพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

อาคาร 20  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 5  ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน 5  ปี 

เครืองตกแต่งและติดตงั 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

   บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนนัมีตน้ทุนทีมีนยัสําคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมด

ของสินทรัพยน์นั 

   ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

   ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 
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 5.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัที

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี 

ค่าลิขสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 

  

 5.11 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั) แสดงใน

ราคาทุน 

 

 5.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์

อืนทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัและบริษทั

ยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ

ความเสียงซึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท์ีกาํลงัพิจารณาอยู ่ 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการ

ประเมินมูลค่าทีระมัดระวงัทีสุดซึงเหมาะสมกับสินทรัพย์ และสามารถสะท้อนถึงจาํนวนเงินที

กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนนั

ผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน

เพิมขึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาสะสม

หรือค่าตดัจาํหน่าย 
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 5.13 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั

ทีทาํหนา้ทีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุคคลหรือกิจการที

เกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทงั

สมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 5.14 ประมาณการหนีสิน 

   ประมาณการหนีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมือบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระ

หนีสินเกิดขึนจากภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพือชาํระภาระหนีสิน

ดงักล่าว โดยภาระหนีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

 5.15 สัญญาเช่าการเงิน 

   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นทีได้โอนความเสียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น

ให้กบับริษทั และบริษทัมีความตงัใจทีจะใช้สิทธิในการซือทรัพยสิ์นเมือถึงวนัทีครบกาํหนดของ

สัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วนัเริมตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนั

สาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจาํนวนดอกเบีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ้า่ย

ในงวดปีปัจจุบนัตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

 

 5.16 เครืองมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง

ฐานะการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพอืการเก็งกาํไรหรือเพอืการคา้ 

   เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลูกหนีการคา้และเจา้หนี

การคา้รวมตวัเงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืม ซึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไว้

ในแต่ละหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 
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 5.17 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสัน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน

สาํรองเลียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินที

พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี

ทีเกิดรายการ 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอนืๆ ซึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระ

ได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติทีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 

 5.18 กาํไรต่อหุน้ 

   กาํไรต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร

สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกและเรียกชาํระ

แลว้ในระหวา่งปี 
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5.19 ภาษีเงินได ้

  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนทีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตาม

หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ 20% ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการทีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

  นอกจากนีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดโ้ดยใชเ้กณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้าย ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรกาํหนดและตามคาํสังกรมสรรพากร เรืองการคาํนวณกาํไร

และเงินไดสุ้ทธิสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยซึ์งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีทีเลือกปฏิบติั

ในบางกรณีได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบียจ่าย และค่า

เสือมราคาสาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพอืใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  

  บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนทีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีทีกาํหนดโดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี อตัราภาษีเงิน

ไดเ้ป็นดงันี 

 อตัราภาษี 

 2561  2560 

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้(บาท)    

1 - 300,000 ยกเวน้  ยกเวน้ 

300,001 - 3,000,000 15%  15% 

มากกวา่ 3,000,000 20%  20% 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินนัน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที

เกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอทีจะนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการจะถูกรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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 สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลคา่โดยใช้อตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด

ทีบริษทัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนีสิน

ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน

วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน  

 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็

ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 

    ดงันนับริษทัและบริษทัย่อยจึงหักกลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั 

 

 5.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการดงักล่าวนีจะส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวกบัรายได ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละ

หนีสิน และต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจ

เกิดขึน ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

 

 5.20.1 ประมาณการตน้ทุนโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการตน้ทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจา้ง

ปลูกสร้างบ้าน จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนํามาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุ

ก่อสร้างทีตอ้งใชใ้นโครงการปลูกสร้างบา้นดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ตน้ทุนการกูย้มื 

และตน้ทุนงานสาธารณูปโภคทีตอ้งใชใ้นงานโครงการปลูกสร้างบา้นจนเสร็จ ประกอบกบั

การพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ้่ายอืน ๆ 

บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมาํเสมอ และทุกคราวที

ตน้ทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

 5.20.2 สัญญารับเหมาก่อสร้าง 

   บริษทัย่อยรับจา้งปลูกสร้างบา้นให้แก่ลูกคา้ภายในโครงการของบริษทัโดยอา้งอิงกบั

ขนัความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอตัราร้อยละทีวิศวกรกาํหนดทงันีไม่รวม

ตน้ทุนทีดิน เมือกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเชือถือ 

ขนัความสําเร็จของงานก่อสร้างถูกกาํหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย

วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณขนัความสําเร็จของงาน

โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลทีไดรั้บจากวศิวกร 
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 5.20.3 ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจและขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ

รับประกนัผลงานและการเรียกร้องค่าความเสียหายจากงานปลูกสร้างบา้นตามสัญญา โดย

อาศยัการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริงและ

ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานทีแตกต่าง

กนัอาจมีผลต่อจาํนวนประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้น 

 

 5.20.4 ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการพฒันา 

  ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินคา้คงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลง

ของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับพิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นนั และค่าเผือสําหรับสินคา้เก่าล้าสมยั เคลือนไหวช้าหรือเสือม

คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จาํนวนค่าเผือการลดลงของ

มูลค่าสินคา้คงเหลือทีประมาณได ้เมือนํามาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมทีมีในบญัชี ค่าเผือ

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทงัทีลดลงและเพิมขึนจะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายภายใตห้วัขอ้

ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

  ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการพฒันา 

   บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอ

การพัฒนา เมือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ ฝ่ายบริหาร

พิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาทีดิน และทีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าทีคาด

วา่จะไดรั้บคืนสุทธิ  

 

 5.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

   บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น โดยใช้อตัราตามทีกฎหมาย

กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ โดยบนัทึก

รับรู้หนีสินตามสัดส่วนพืนทีทีมีการโอนกรรมสิทธิแลว้ 

 

 5.20.6 สัญญาเช่า  

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง

การเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ

พิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ีเช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม ่
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 5.20.7 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

   ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากการไม่สามารถรับชาํระหนีคืนจากลูกหนี

แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประวติัการจ่ายชําระหนี อายุของหนีทีคงค้างและฐานะการเงินที

เป็นอยูใ่นขณะนนั 

 

 5.20.8 ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

วา่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน 

การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่

นนัจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

 5.20.9 อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและค่าเสือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลียนแปลงเกิดขึน 

 

   นอกจากนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการ

ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที

เกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 

 5.20.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

   ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการ

ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และ

ตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนัน

เกิดขึน 

   นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบั

การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 

 



- 30 - 
 

 

  5.20.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   ในการบันทึกและวดัมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัทีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ

ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทงัการเลือก

อตัราคิดลดทีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนนัๆ 

 

  5.20.12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

   บริษทัและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่าง

ชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ใน

การนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 

  5.20.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึนตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน เป็นตน้ 

 

  5.20.14 ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการมูลค่าจ่ายซือทีดินโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดย

ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการจากมูลค่าจ่ายซือทีดินจากลูกคา้เดิมของโครงการในอดีต 
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6. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลทเีกยีวข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ส่วนหนึงของบริษทัเกิดขึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านีเกียวขอ้งกนั 

โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้

รวมไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานทีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี 

 

ชือกจิการ 

 ประเทศทจีัดตัง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ ่

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมแนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะ คาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชนั จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณอรอษุา  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

     

 



- 32 - 
 

 

  รายการบญัชีทีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 
   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายกาํหนดราคา  2561  2560  2561  2560 

รายการในระหวา่งปี          

บริษทัยอ่ย          

ดอกเบยีรับ          

 บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  82,705.47  172,499.96 

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  1,382,504.79  3,015,520.56 

รายไดอื้นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน         

 บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  60,000.00  60,000.00 

รายไดอื้นๆ - ค่าสาธารณูปโภค         

 บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  16,822.44  16,822.44 

ค่าบริหารโครงการ          

 บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ขนัตาํ  25,000 บาท / โครงการ  - -  2,130,000.00  2,185,000.00 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้ง          

รายไดอื้นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชนั จาํกดั อตัรา 20,000 บาท ต่อเดือน และ  720,000.00  720,000.00  720,000.00  720,000.00 

 อตัรา 40,000 บาท ต่อเดือน         

ค่าบริการก่อสร้างบา้น          

 บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชนั จาํกดั ราคาทีตกลงร่วมกนั  68,064,840.00  51,673,420.00  68,064,840.00  51,673,420.00 

ค่าซือวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  13,609,759.61  31,946,000.88  13,609,759.61  31,946,000.88 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั ราคาตลาด  4,683.39  7,773.55  4,683.39  7,773.55 

ค่าเช่าทีดิน          

 บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั เดือนละ 55,000 บาท  660,000.00  660,000.00  660,000.00  660,000.00 

ค่าสมาชิกกอลฟ์          

 บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตลาด  580,000.00  742,237.60  580,000.00  742,237.60 

ดอกเบยีจ่าย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  1,107,906.82  1,097,682.87  501,494.52  1,097,682.87 

 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  14,921,234.25  13,415,773.98  14,918,398.63  13,415,773.98 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีมีสาระสาํคญั ดงันี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  52,000,000.00  54,000,000.00 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  - -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  (52,000,000.00)  (2,000,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  52,000,000.00 

 - บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  3,000,000.00  3,000,000.00 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  - -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  (3,000,000.00)  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  3,000,000.00 

   - - -  55,000,000.00 

ค่าเช่าคา้งรับ         

 บริษทั ควอลิตี ลีฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - -  78,000.00 

ดอกเบียคา้งรับ         

 บริษทั ควอลิตี ลีฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 82,705.47  172,499.96 

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - -  6,010,246.59 

   - - 82,705.47  6,182,746.55 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิตี ลีฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  -  26,750.00 

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  1,617,265.05  1,617,265.05 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์         

  เดคคอร์เรชนั จาํกดั  2,329.39  4,370.96  2,329.39  4,370.96 

 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  3,220,470.68  5,444,092.96  3,220,470.68  5,444,092.96 

 - บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชนั จาํกดั  35,755,555.45  36,532,230.18  35,755,555.45  36,532,230.18 

 - บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  99,700.00  -  99,700.00  - 

 - บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  660,000.00  660,000.00  660,000.00  660,000.00 

   39,738,055.52  42,640,694.10  41,355,320.57  44,284,709.15 

ดอกเบียคา้งจ่าย         

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  -  2,631,278.76  -  1,569,497.94 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  7,145,202.08  13,415,773.98 7,142,366.46  13,415,773.98 

   7,145,202.08  16,047,052.74  7,142,366.46  14,985,271.92 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  276,000,000.00  -  276,000,000.00  - 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  52,100,000.00  306,000,000.00  51,100,000.00  306,000,000.00 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  (98,100,000.00)  (30,000,000.00)  (98,100,000.00)  (30,000,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  230,000,00.00  276,000,000.00  229,000,000.00  276,000,000.00 
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ        

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  16,900,000.00  81,000,000.00  16,900,000.00  81,000,000.00 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  55,600,000.00  181,900,000.00  1,500,000.00  181,900,000.00 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  (69,500,000.00)  (246,000,000.00)  (18,400,000.00)  (246,000,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  3,000,000.00  16,900,000.00  -  16,900,000.00 

 

  เงินกู้ยืมกรรมการและเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัทีเกิดขึนส่วนใหญ่ ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนของบริษทั และจ่ายชาํระเงินกูย้มืของบริษทั 

  เงินกูย้มืกรรมการและเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มืโดยออกเป็นตวัสัญญาใช้

เงิน โดยเสียอตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี และกาํหนดจ่ายชาํระเมือทวงถาม 

 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้ให้สถาบนัการเงินแห่งหนึง ออกหนงัสือคาํประกนั

เพอืคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันี

ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ได้แก่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชน์ระยะสนั 39,111,550.54  30,946,858.05  39,111,550.54  30,946,858.05 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,677,064.00  1,192,105.00  3,677,064.00  1,192,105.00 

 รวม 42,788,614.54  32,138,963.05  42,788,614.54  32,138,963.05 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 627,000.00  437,000.00  627,000.00  437,000.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 21,505,559.50  10,647,118.21  20,689,921.06  10,521,728.22 

เงินฝากออมทรัพย ์ 7,086,142.12  10,630,243.60  5,306,159.06  8,793,933.28 

  รวม 29,218,701.62  21,714,361.81  26,623,080.12  19,752,661.50 

 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบียในอตัราลอยตวัตามอตัราทีธนาคารกาํหนด 

 

8. เงินลงทุนชัวคราว  

  บญัชีประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  2561  2560 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ 6 เดือน  239,669.12  239,669.12  237,547.86  237,547.86 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  127,909.42  127,909.42  126,655.54  126,655.54 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี  498,517.00  578,244.36  498,517.00  574,902.47 

   รวม  866,095.54  945,822.90  862,720.40  939,105.87 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2561  2560 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  127,909.42  127,909.42  126,655.54  126,655.54 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี  498,517.00  578,244.36  498,517.00  574,902.47 

   รวม  626,426.42  706,153.78  625,172.54  701,558.01 
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9. สินค้าคงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 316,146,458.32  490,083,415.23 

หกั ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (4,392,396.15)  (3,720,998.99) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 311,754,062.17  486,362,416.24 

 

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้มีการเปลียนแปลงในระหวา่งปี ดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ยอดตน้ปี 3,720,998.99  3,720,998.99 

เพมิขึน 671,397.16  - 

ลดลง -  - 

ยอดสินปี 4,392,396.15  3,720,998.99 

 

  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีเซ็นสัญญาแลว้ ดงันี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 163  316.15  283  490.08 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จทีเซ็นสัญญา        

 จะซือจะขายแลว้ (25)  (51.42)  (50)  (75.92) 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        

 ยกไปทียงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซือจะขาย 138  264.73  233  414.16 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 219.01 ล้านบาท และ 

471.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคาํประกนัส่วนหนึงของวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
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10. ต้นทุนการพฒันาทดีิน 

  10.1 ตน้ทุนการพฒันาทีดินทีเกิดขึนแลว้ ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ทีดินและค่าพฒันาทีดิน 2,962,707,367.99  3,128,940,568.15  2,962,707,367.99  3,128,940,568.15 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 1,140,774,908.78  1,148,446,802.46  1,140,774,908.78  1,148,446,802.46 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 5,705,995,141.05  5,343,855,891.57  5,705,995,141.05  5,343,855,891.57 

ดอกเบียคิดเขา้ตน้ทุน 491,776,329.18  457,147,853.64  491,776,329.18  457,147,853.64 

 รวม 10,301,253,747.00  10,078,391,115.82  10,301,253,747.00  10,078,391,115.82 

หัก โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (311,754,062.17)  (486,362,416.24) (311,754,062.17) (486,362,416.24)

 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (8,391,785,780.41)  (7,502,404,805.13) (8,391,785,780.41) (7,502,404,805.13)

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน - สุทธิ 1,597,713,904.42  2,089,623,894.45  1,597,713,904.42  2,089,623,894.45 

  
   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทีดินและสิงปลูกสร้างบนทีดินในโครงการของบริษทั 

ส่วนใหญ่ได้นาํไปคาํประกนัส่วนหนึงของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

  สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบียทีเกียวขอ้งส่วนหนึง

จาํนวนเงินประมาณ 53.47 ลา้นบาท และ 59.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการ

พฒันาทีดิน โดยมีอตัราการตงัขึนเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบียเท่ากบัร้อยละ 7.01 และร้อยละ 

6.45 ตามลาํดบั  
 
 10.2 ภาระจากการพฒันาโครงการทีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูต่น้ปี 20  22 

จาํนวนโครงการทีเปิดใหม ่ 2  - 

จาํนวนโครงการทีปิดแลว้ (1)  (1) 

จาํนวนโครงการทีโอนไปทีดินรอพฒันา -  (1) 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูสิ่นปี 21  20 

มูลค่าขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู ่(ลา้นบาท) 13,933.31  13,617.71 

มูลค่าซือขายทีไดท้าํสัญญาแลว้ทงัสิน (ลา้นบาท) 10,660.44  9,375.98 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    

 ทีเปิดดาํเนินการอยู ่ 76.51  68.85 
 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีขอ้ผูกพนัทีจะตอ้งทาํการพฒันาโครงการในส่วน

ของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการทีดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 38.88 ลา้นบาท และ 54.22 ลา้น

บาท ตามลาํดบั  
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11. ทดีินรอการพฒันา 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

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

บวก  ซือเพมิในระหวา่งปี 153,625,457.00 - 153,625,457.00 - 

 ภาระหนีสินจากการซือโครงการเพมิขึน 15,843,800.00 - 15,843,800.00 - 

 รับโอนมาจากตน้ทุนพฒันาทีดิน 45,546,972.93 328,795,656.00 45,546,972.93 328,795,656.00 

 รวม 2,008,650,918.64 1,793,634,688.71 1,935,243,359.64 1,720,227,129.71 

หกั ขายในระหวา่งปี (36,227,308.62)  -  (36,227,308.62)  - 

 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาทีดิน (18,327,925.21)  -  (18,327,925.21)  - 

ยอดคงเหลือ 1,954,095,684.81  1,793,634,688.71  1,880,688,125.81  1,720,227,129.71 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้าํทีดินรอการพฒันาบางส่วนจาํนวนเงิน 1,880.69 

ลา้นบาท และ 1,700.23 ล้านบาท ตามลาํดบั นําไปคาํประกนัวงเงินกู ้ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 

 

12.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน  

       สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื ประกอบดว้ย 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,285,467.68  4,281,351.50  3,276,179.28  4,188,766.45 

ลูกหนีกรมสรรพากร 244,646.85  217,207.62  244,646.85  217,207.62 

เงินให้กูย้มืพนกังาน 446,277.16  506,184.71  433,264.29  498,834.63 

เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญา 41,670.00  2,136,576.27  41,670.00  2,136,576.27 

ดอกเบียคา้งรับ -  -  82,705.47  6,182,746.55 

ลูกหนีอืน 6,859,312.97  1,010,298.75  6,844,754.97  1,010,298.75 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,549,719.81  1,528,484.45  1,548,241.62  1,603,393.01 

          รวม 12,427,094.47  9,680,103.30  12,471,462.48  15,837,823.28 

หกั ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (610,556.00)  (610,556.00)  (610,556.00)  (610,556.00)

          สุทธิ 11,816,538.47  9,069,547.30  11,860,906.48  15,227,267.28 
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ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญมีการเปลียนแปลงในระหวา่งปี ดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ยอดตน้ปี 610,556.00  2,037,556.00 

เพมิขึน -  - 

ลดลง -  (1,427,000.00)

ยอดสินปี 610,556.00  610,556.00 

 

 รายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญลดลงในระหวา่งปี 2560 เกิดจากไดรั้บชาํระเงิน 

 

13. เงินฝากทตีิดภาระคําประกนั 

 ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมี เงินฝากประจํา จ ํานวนเงิน 9,241,903.52 บาท และ 

9,156,986.60 บาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ

สาธารณะส่วนกลาง คาํประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคาํประกนัการใช้นาํมนั ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 35.3 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบียในอตัราลอยตวัตามทีธนาคารกาํหนด 

 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
     วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

 ทุนชาํระแลว้ (บาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (บาท)  จาํนวนเงิน (บาท) 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2560  2559 

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 70,000,000.00  10,000,000.00  100  100  72,665,121.91  15,105,749.21  71,864,497.95  11,864,497.95 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวิง                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  (3,840,756.69)  (3,136,341.51)  -  - 

         68,824,365.22  11,969,407.70  71,864,497.95  11,864,497.95 

หกั : ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         68,824,365.22  11,969,407.70  71,864,497.95  11,864,497.95 

 

เมือวนัที 19 กรกฎาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนของ 

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกัด จาํนวน 60 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

เป็นจาํนวน 70 ลา้นบาท เพือให้บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั มีเงินทุนสําหรับการใชคื้น

เงินกูจ้ากการซือทีดินและเพือลดภาระดอกเบียเงินกูย้ืมระยะยาว โดยวนัที 24 สิงหาคม 2561 บริษทัไดจ่้าย

ชาํระค่าเพิมทุนดงักล่าวแลว้ จาํนวน 60 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 24 สิงหาคม 2561 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที  จาํนวนที  จาํนวนทีรับโอน  ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 60  เพิมขึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          

ทีดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 152,629,634.13  -  -  -  152,629,634.13 

ระบบสาธารณูปโภค 26,022,173.24  58,940.00  -  -  26,081,113.24 

เครืองตกแต่งและติดตงั 10,544,960.32  64,532.71  -  -  10,609,493.03 

 รวม 234,557,239.88  123,472.71  -  -  234,680,712.59 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า (14,760,476.46)  (4,910,973.51)  -  -  (19,671,449.97) 

ระบบสาธารณูปโภค (9,365,348.09)  (3,117,511.87)  -  -  (12,482,859.96) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (6,331,548.88)  (2,109,124.04)  -  -  (8,440,672.92) 

 รวม (30,457,373.43)  (10,137,609.42)  -  -  (40,594,982.85) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน-สุทธิ 204,099,866.45        194,085,729.74 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที  จาํนวนที  จาํนวนทีรับโอน  ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 59  เพิมขึน  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ทีดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 152,629,634.13  -  -  -  152,629,634.13 

ระบบสาธารณูปโภค 26,022,173.24  -  -  -  26,022,173.24 

เครืองตกแต่งและติดตงั 10,544,960.32  -  -  -  10,544,960.32 

 รวม 234,557,239.88  -  -  -  234,557,239.88 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม          

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า (9,849,502.95)  (4,910,973.51)  -  -  (14,760,476.46) 

ระบบสาธารณูปโภค (6,247,836.22)  (3,117,511.87)  -  -  (9,365,348.09) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (4,222,558.06)  (2,108,990.82)  -  -  (6,331,548.88) 

 รวม (20,319,897.23)  (10,137,476.20)  -  -  (30,457,373.43) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน-สุทธิ 214,237,342.65        204,099,866.45 

 
 บาท 

 2561  2560 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 10,137,609.42  10,137,476.20 
 
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนของบริษทัเป็นอาคารพกัอาศยัให้เช่าทีตงัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

บริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนดว้ยราคาทุน ทงันีส่วนของทีดินและสิงปลูกสร้าง (ไม่รวมเครือง

ตกแต่งและติดตงั) มีมูลค่ายติุธรรมทีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

โดยใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นจาํนวนเงิน 206.52 ล้านบาท และ 207.89 ล้านบาท ตามลําดับ  

ซึงมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวเป็นขอ้มูลในระดบั 3 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.6) 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 

16,963,887.68 บาท และ 16,708,932.10 บาท ตามลาํดบั และมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและตน้ทุนทางการเงิน 

จาํนวนเงิน 24,204,206.87 บาท และ 23,809,244.48 บาท ตามลาํดบั ทีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทงัจาํนวนไปคาํ

ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 
 
16. ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

 จาํนวนที 
เพิมขึน 

 
 

จาํนวน 
ทีลดลง 

 จาํนวนทีรับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          
ทีดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    62,860,365.55  -  -  (2,209,508.37)  60,650,857.18 
อาคาร  - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    112,304,579.01  -  -  (2,726,255.33)  109,578,323.68 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  -  -  -  12,018,286.51 
เครืองจกัรและอุปกรณ ์ 9,115,811.44  117,768.70  -  -  9,233,580.14 
เครืองใชส้าํนกังาน 16,443,789.99  2,003,658.06  -  -  18,447,448.05 
เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          
 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 
เครืองตกแต่งและติดตงั 15,573,931.11  504,542.50  -  -  16,078,473.61 
ยานพาหนะ 25,947,447.63  1,759,000.00  (1,543,412.00)  -  26,163,035.63 

    รวม 311,554,935.48  4,384,969.26  (1,543,412.00)  (4,935,763.70)  309,460,729.04 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม                                      
อาคาร - สาํนกังาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (82,472,841.66)  (4,866,350.07)  -  2,493,045.04  (84,846,146.69) 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (5,859,444.80)  (868,116.50)  -  -  (6,727,561.30) 
เครืองจกัรและอุปกรณ ์ (8,357,185.71)  (188,908.60)  -  -  (8,546,094.31) 
เครืองใชส้าํนกังาน (11,262,332.05)  (2,759,358.07)  -  -  (14,021,690.12) 
เครืองใชส้าํนกังาน - ภายใตส้ญัญาเช่า          
 การเงิน (962,209.37)  -  -  -  (962,209.37) 
เครืองตกแต่งและติดตงั (10,707,664.80)  (2,027,996.78)  -  -  (12,735,661.58) 
ยานพาหนะ (17,071,795.13)  (1,726,445.33)  1,493,411.00  -  (17,304,829.46) 

    รวม (190,820,377.81)  (12,437,175.35)  1,493,411.00  2,493,045.04  (199,271,097.12) 

สุทธิ 120,734,557.67        110,189,631.92 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,203,609.07) 
 - เครืองจกัรและอุปกรณ ์ (280,924.56)  -  -  -  (280,924.56) 

    รวม (2,969,858.55)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,484,533.63) 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ - สุทธิ 117,764,699.12        106,705,098.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 
 

 

 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 59 

 จาํนวนที 

เพิมขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 

 จาํนวนทีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

          - สโมสร    67,825,520.89  -  -  (4,965,155.34)  62,860,365.55 

อาคาร  - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

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

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ 8,916,500.10  199,311.34  -  -  9,115,811.44 

เครืองใชส้าํนกังาน 14,142,951.00  2,300,838.99  -  -  16,443,789.99 

เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครืองตกแต่งและติดตงั 12,855,698.20  2,718,232.91  -  -  15,573,931.11 

ยานพาหนะ 25,455,247.63  492,200.00  -  -  25,947,447.63 

    รวม 313,966,931.27  5,710,583.24  -  (8,122,579.03)  311,554,935.48 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม                                      

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

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 

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

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ (7,239,348.76)  (1,117,836.95)  -  -  (8,357,185.71) 

เครืองใชส้าํนกังาน (8,396,700.99)  (2,865,631.06)  -  -  (11,262,332.05) 

เครืองใชส้าํนกังาน - ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครืองตกแต่งและติดตงั (8,609,615.11)  (2,098,049.69)  -  -  (10,707,664.80) 

ยานพาหนะ (14,852,869.84)  (2,218,925.29)  -  -  (17,071,795.13) 

    รวม (178,086,083.23)  (14,981,634.00)  -  2,247,339.42  (190,820,377.81) 

สุทธิ 135,880,848.04        120,734,557.67 

หกั ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

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

 - เครืองจกัรและอุปกรณ ์ -  (280,924.56)  -  -  (280,924.56) 

    รวม (2,688,933.99)  (280,924.56)  -  -  (2,969,858.55) 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ - สุทธิ 133,191,914.05        117,764,699.12 

 

 บาท 

 2561  2560 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,437,175.35  14,981,634.00 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.60 
 

จาํนวนที 

เพิมขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 
 

จาํนวนทีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    62,860,365.55  -  -  (2,209,508.37)  60,650,857.18 

อาคาร - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

           - สโมสร    112,304,579.01  -  -  (2,726,255.33)  109,578,323.68 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

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

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ 2,744,960.50  117,768.70  -  -  2,862,729.20 

เครืองใชส้าํนกังาน 15,647,760.13  2,003,658.06  -  -  17,651,418.19 

เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครืองตกแต่งและติดตงั 15,409,038.59  504,542.50  -  -  15,913,581.09 

ยานพาหนะ 24,458,035.63  1,759,000.00  (360,000.00)  -  25,857,035.63 

    รวม 302,733,750.16  4,384,969.26  (360,000.00)  (4,935,763.70)  301,822,955.72 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม                                      

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

           - สโมสร (82,472,841.66)  (4,866,350.07)  -  2,493,045.04  (84,846,146.69) 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร (5,859,444.80)  (868,116.50)  -  -  (6,727,561.30) 

เครืองจกัรและอุปกรณ ์ (2,278,530.44)  (177,681.49)  -  -  (2,456,211.93) 

เครืองใชส้าํนกังาน (10,483,239.43)  (2,749,085.98)  -  -  (13,232,325.41) 

เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

     การเงิน (962,209.37)  -  -  -  (962,209.37) 

เครืองตกแต่งและติดตงั (10,543,730.52)  (2,027,043.54)  -  -  (12,570,774.06) 

ยานพาหนะ (15,584,604.89)  (1,724,228.57)  310,000.00  -  (16,998,833.46) 

    รวม (182,311,505.40)  (12,412,506.15)  310,000.00  2,493,045.04  (191,920,966.51) 

สุทธิ 120,422,244.76        109,901,989.21 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                       

 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,203,609.07) 

    รวม (2,688,933.99)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,203,609.07) 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ 117,733,310.77        106,698,380.14 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.59 
 

จาํนวนที 

เพิมขึน 

 

 

จาํนวน 

ทีลดลง 
 

จาํนวนทีรับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ทีดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    67,825,520.89  -  -  (4,965,155.34)  62,860,365.55 

อาคาร - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 

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

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

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

เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

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

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

    รวม 305,145,745.95  5,710,583.24  -  (8,122,579.03)  302,733,750.16 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม                                      

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

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

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 

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

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

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

เครืองใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

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

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

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

สุทธิ 134,581,694.99        120,422,244.76 

หกั  ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                       

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

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

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 131,892,761.00        117,733,310.77 

 

 บาท 

 2561  2560 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 12,412,506.15  13,994,793.86 
 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ทีดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 100.52 ล้านบาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 41.53 ลา้นบาท และ 45.53 ล้านบาท ตามลาํดบั นาํไปจดจาํนองคาํประกนั

เงินกูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์นึงแห่งวงเงิน 25 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 18 

  ในระหวา่งปี 2561 บริษทัไดโ้อนทีดินและอาคารสโมสรราคาทุน 4,935,763.70 บาท (ราคาตามบญัชี 

2,442,718.66 บาท) ใหแ้ก่นิติบุคคลบา้นจดัสรร 
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สินทรัพยท์ีตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุน ดงันี 
 บาท 

รายการสินทรัพย ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

อาคาร - สาํนักงาน  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00  10,203,302.00 

อาคาร - สโมสร  9,624,108.07  9,624,108.07  9,624,108.07  9,624,108.07 

บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย  20,763,000.01  14,763,000.01  20,763,000.01  14,763,000.01 

เครืองจกัร และอุปกรณ์   3,156,598.75   4,800,333.00  2,104,655.24  1,859,363.83 

เครืองใชส้ํานกังาน   8,179,624.24   5,668,588.60  7,250,613.07  5,006,929.20 

เครืองตกแต่งและติดตงั   9,686,889.43   4,893,074.30  9,686,889.43  4,742,574.30 

ยานพาหนะ   16,551,369.23   5,540,676.30  16,245,369.23  4,070,264.30 

  รวม  78,164,891.73  55,493,082.28  75,877,937.05  50,269,541.71 

 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

 จาํนวนที  

เพมิขึน / รับโอน 

 จาํนวนที 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 

โปรแกรมระหวา่งติดตงั  -  -  -  - 

 รวม  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (6,199,527.27)  (1,068,156.51)  -  (7,267,683.78) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  5,751,581.58      4,764,199.37 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

 จาํนวนที  

เพมิขึน / รับโอน 

 จาํนวนที 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  7,646,498.85  4,304,610.00  -  11,951,108.85 

โปรแกรมระหวา่งติดตงั  2,300,500.00  -  (2,300,500.00)  - 

 รวม  9,946,998.85  4,304,610.00  (2,300,500.00)  11,951,108.85 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (5,017,333.95)  (1,182,193.32)  -  (6,199,527.27) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,929,664.90      5,751,581.58 

 

 บาท 

 2561  2560 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,068,156.51  1,182,193.32 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีนีประกอบดว้ย 

 บาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 37,255,899.85  63,755,123.84 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 419,168,891.00  340,430,000.00 

  รวม  456,424,790.85  404,185,123.84 
 

   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย  วนัครบกาํหนด  ภาระคาํประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          

บริษทัใหญ ่          

 - แห่งที 1 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมือทวงถาม  -  จดจาํนองทีดินและอาคารสโมสร 

          บางส่วนของบริษทั 

-  แห่งที 2 20.00  20.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  เมือทวงถาม  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บนทดิีนโครงการ 

-  แห่งที 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี  เมือทวงถาม  - คาํประกนัโดยทีดินของญาติ

กรรมการ 

-  แห่งที 4 5.00  5.00  อตัรา MOR   1 ปี (ทบทวน 

วงเงินทุกปี) 

 - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บนทดิีนโครงการ 

 รวมวงเงิน 65.00  65.00       

          

เงินกูย้มืระยะสัน          

บริษทัใหญ ่          

 - แห่งที 1 35.00  35.00  อตัรา MLR ต่อปี  27 มีนาคม 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - แห่งที 2 10.43  10.43  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  1 กุมภาพนัธ์ 2562  -  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

 ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป 

 ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 3 25.00  25.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  28 กุมภาพนัธ์ 2562  -  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

 บนทดิีนของบริษทั 

 - แห่งที 4 120.00  120.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  15 พฤษภาคม 2562  - คาํประกนัโดยทีดินของญาติ

กรรมการ 

 - แห่งที 5 90.00  100.00  อตัรา MLR ต่อปี   10 มกราคม 2562 และ 

19 เมษายน 2562 

 - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป

ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 6 50.00  50.00  อตัรา MLR ต่อปี   26 เมษายน 2562  -  จดจาํนองทีดินของบริษทั 

 - แห่งที 7 50.00  236.00  อตัราร้อยละ 10 ต่อปี  

 

 15 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป

ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 8 55.59  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  25 มีนาคม 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป

ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 9 33.15                    -   อตัรา MLR ต่อปี  4 พฤษภาคม 2562  -  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

  ทงัทีมีอยูแ่ลว้และจะมีขึนตอ่ไป 

  ในภายหนา้ บนทีดินของโครงการ 

 469.17  576.43        

 รวมวงเงิน 534.17  641.43       
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 ภายใตส้ัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากธนาคารบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขต่างๆ 

ทีกาํหนดไวนี้ 

   นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์น

ของผูกู้  ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่าไม่

กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การ

ยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 

19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 บญัชีนีประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม                                                                                                                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เจา้หนีการคา้ 53,013,624.13  79,033,948.74  53,013,624.13  79,033,948.74 

เจา้หนีอืนๆ 2,992,448.40  3,164,134.76  2,992,448.40  3,164,134.76 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย 915,929.30  1,616,747.80  909,929.30  1,616,747.80 

อืน ๆ 2,191,728.75  1,899,425.61  2,191,728.75  1,899,425.61 

 รวม 59,113,730.58  85,714,256.91  59,107,730.58  85,714,256.91 

 

20.  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2561  2560 

  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  1,070.00  -  1,070.00  820,867.71  25,852.29  846,720.00 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึงปีแต่ไม่เกินสามปี  -  -  -  14,445.57  45,894.83  60,340.40 

  รวม  1,070.00  -  1,070.00  835,313.28  71,747.12  907,060.40 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสัญญาเช่าการเงินเครืองใช้สํานกังานหนึงสัญญา กบั

บริษทัลิสซิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,503,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ระยะเวลาผอ่น

ชาํระ 36 งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 70,560.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพมิ)  

  ภายใต้เงือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ที

กาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหนีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

  บญัชีนีประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    

แห่งที 1 451,370,183.00  520,535,846.90 

แห่งที 2 91,666,785.93  353,765,086.85 

แห่งที 3 -  124,000,000.00 

แห่งที 4 14,680,000.00  27,400,000.00 

      รวม 557,716,968.93  1,025,700,933.75 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (395,424,412.59)  (146,110,632.70) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 162,292,556.34  879,590,301.05 
 

  บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวมีรายการเคลือนไหวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม  1,025,700,933.75  977,693,565.94 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งปี 534,529,832.08  963,340,640.35 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (1,002,513,796.90)  (915,333,272.54) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  557,716,968.93  1,025,700,933.75 
 

 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย  ภาระคาํประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว        

บริษทัใหญ ่        

 แห่งที 1         

  - วงเงินที 1 264.00  264.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิง 

  - วงเงินที 2 278.48  334.65  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 3 260.00  354.18  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และทีดินของญาติกรรมการ 

  - วงเงินที 4 278.50  381.50  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

  - วงเงินที 5 145.00  145.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

  - วงเงินที 6 313.40  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

   1,539.38  1,479.33     
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย  ภาระคาํประกนั 

 แห่งที 2        

 - วงเงินที 1 -  11.00  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัที 

 - วงเงินที 2 80.00  80.00  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภาย 

 - วงเงินที 3 -  126.35  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หนา้บนทีดินของโครงการและ 

  - วงเงินที 4 144.68  347.42  อตัรา MLR ต่อปี  อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและ 

  - วงเงินที 5 -  9.36  อตัรา MLR ต่อปี  ทีดินของญาติกรรมการ 

  - วงเงินที 6 83.00  242.64  อตัรา MLR ต่อปี   

  - วงเงินที 7 20.40  -  อตัรา MLR ต่อปี   

  - วงเงินที 8 144.45  -  อตัรา MLR ต่อปี   

  472.53  816.77     

 แห่งที 3        

 - วงเงินที 1 -  379.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัที 

       มีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภาย 

       หนา้บนทีดินของโครงการ 

 แห่งที 4        

 - วงเงินที 1 38.00  38.00  อตัรา MLR  ต่อปี  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัที 

       มีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภาย 

       หนา้บนทีดินของโครงการ 

 2,049.91  2,713.10     

 
  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีวงเงินทียงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 234.10 ล้านบาท 

และ 255.00 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 
 
 ธนาคารในประเทศแห่งที 1 

วงเงินที 1  

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 23 ธนัวาคม  2557) ต่อมาเมือวนัที 24 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่าย

ชาํระคืนเงินกูท้งัหมดเป็นวนัที 23 ธนัวาคม 2559 ต่อมาเมือวนัที 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอ

ขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดเป็นวนัที 23 ธนัวาคม 2562  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัได้จดัประเภทหนีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีแลว้ 

วงเงินที 2 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 5 กนัยายน 2559) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึง

ปีเพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 
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วงเงินที 3 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 12 มกราคม 2560)  อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได้ประมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภายใน

หนึงปีเพอืจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 

วงเงินที 4 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภายใน

หนึงปีเพอืจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 

วงเงินที 5 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 2 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2562)  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัได้จดัประเภทหนีสินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีแลว้ 

วงเงินที 6 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 16 ตุลาคม 2561) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึง

ปีเพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 

  

 ธนาคารในประเทศแห่งที 2 

วงเงินที 1 

 บริษทัจะตอ้งจา่ยชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 72 เดือน เริมชาํระงวดแรก ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัที

ลงนามในสัญญา (วนัที 9 เมษายน 2556)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ 

วงเงินที 2 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 96 เดือน เริมชาํระงวดแรกภายใน 1 เดือนนบัจากวนัที

ลงนามในสัญญา (วนัที 15 พฤษภาคม 2557)  

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนีสินบางส่วนไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีแลว้ 
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วงเงินที 3 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน  60  เดือน  เริมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจาก

วนัทีลงนามในสัญญา (วนัที 19 พฤษภาคม 2557) ต่อมาเมือวนัที 11 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดท้าํหนังสือ

แกไ้ขสัญญาเงินกูเ้พมิเติมครังที 3 เพอืขอผอ่นปรนเงือนไขชาํระหนี ภายใน 72 เดือน นบัจากวนัทีลงนามใน

สัญญา ต่อมาเมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดท้าํหนังสือแก้ไขสัญญาเงินกู ้เพิมเติมครังที 4 เพือขอ

ผอ่นปรนเงือนไขชาํระหนี ภายใน 72 เดือน นบัจากวนัทีลงนามในสัญญา   

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ 

วงเงินที 4 

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน  48  เดือน  เริมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจาก

วนัทีลงนามในสัญญา (วนัที 23 ธนัวาคม 2557) ซึงในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ เมือ

วนัที 7 สิงหาคม 2558 ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินฉบบัใหม่โดยจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนทงัหมดภายใน 

66 เดือนนบัจากวนัทาํสัญญา  

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนีสินบางส่วนไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีแลว้ 

วงเงินที 5 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 48 เดือน เริมชาํระงวดแรก ณ วนัสินเดือนๆทีสามนบั

จากเดือนทีลงนามในสัญญา (วนัที 24 มีนาคม 2559)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ 

วงเงินที 6 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 48 เดือน เริมชาํระงวดแรก ณ วนัสินเดือนพฤษภาคม 

2560  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนีสินบางส่วนไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีแลว้ 

วงเงินที 7 

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 24 เดือน เริมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนับจาก

วนัทีลงนามในสัญญา (วนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2561) อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมที

คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึงปีเพือจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับเงินกู้

ในส่วนนี 

วงเงินที 8 

 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 24 เดือน เริมชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจากวนัที

ลงนามในสัญญา (วนัที 9 เมษายน 2561) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมทีคาดวา่จะตอ้ง

จ่ายภายในหนึงปีเพอืจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี 
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 ธนาคารในประเทศแห่งที 3 

วงเงินที 1 

 บริษทัจะตอ้งจา่ยชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายในวนัที 31 ธนัวาคม 2562  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ 

  

ธนาคารในประเทศแห่งที 4 

วงเงินที 1 

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้งัหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีมีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครังแรก 

(วนัที 10 มีนาคม  2560)  

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้งัจาํนวนแลว้ 

 

การปฏิบติัตามเงือนไขอืนๆ 

  นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้

กู ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนีสินตอ่ทุน (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวา่ไม่กระทบกระเทือนต่อ

ความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชน์จาก

การทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้ห้กู ้เป็นตน้ 

 

22. เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทอืน  

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษทัแห่งหนึง จาํนวน 50.00 ลา้นบาท 

ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือน มิถุนายน 2562 คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 10 ต่อปี คาํประกันโดย

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยูแ่ลว้ และทีจะมีขึนต่อไปในภายหนา้บนทีดินโครงการของบริษทั 

  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

รายละเอียดดงันี 

 บาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560   162,125,422.40 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งปี   50,000,000.00 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (163,963,644.88) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   48,161,777.52 
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 บาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559   - 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งปี   236,000,000.00 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (73,874,577.60) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560   162,125,422.40 

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

   ภาวะผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 

  งบแสดงฐานะการเงนิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

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

บวก ตน้ทุนบริการ และดอกเบียงวดปัจจบุนั 17,780,297.00  5,192,008.00  17,207,626.00  4,990,113.00 

หกั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายจริง -  (636,800.00)  -  (636,800.00)

หกั (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

    ประกนัภยั -  (6,431,542.00)  -  (6,189,232.00)

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 55,789,238.00  38,008,941.00  54,111,667.00  36,904,041.00 

 

  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,622,645.00  4,005,104.00  16,085,882.00  3,839,509.00 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 1,157,652.00  1,186,904.00  1,121,744.00  1,150,604.00 

รวม 17,780,297.00  5,192,008.00  17,207,626.00  4,990,113.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 268,362.00  121,245.00  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,788,591.00  1,238,997.00  3,788,591.00  1,238,997.00 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,888,628.00  1,452,757.00  8,620,227.00  1,408,407.00 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3,677,064.00  1,192,105.00  3,677,064.00  1,192,105.00 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,157,652.00  1,186,904.00  1,121,744.00  1,150,604.00 

รวม 17,780,297.00  5,192,008.00  17,207,626.00  4,990,113.00 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

 ประกนัภยั -  (6,431,542.00)  -  (6,189,232.00)

รวม  -  (6,431,542.00)  -  (6,189,232.00)

          รวม 17,780,297.00 (1,239,534.00)  17,207,626.00  (1,199,119.00)
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   กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 เกิดขึนจาก 

 บาท 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 868,161.00 737,809.00 

สมมติฐานประชากร (273,243.00) (191,295.00) 

สมมติฐานทางการเงิน 5,836,624.00 5,642,718.00 

รวม 6,431,542.00 6,189,232.00 

 

  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

อตัราคิดลด 2.30 - 2.46  2.30 - 2.46  2.30  2.30 

อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน 4.00  4.00  4.00  4.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 35  0 - 35  0 - 25  0 - 25 

อตัรามรณะ  100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 

อตัราทุพพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 

 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 
 ลา้นบาท 

 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพมิขึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (4.08)  4.66  (3.93)  4.48 
อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน 5.11  (4.55)  4.92  (4.39)
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  (4.28)  1.12  (4.12)  1.07 

         
 ลา้นบาท 

 2560 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพมิขึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพมิขึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (2.96)  3.39  (2.86)  3.27 
อตัราการเพมิขึนของเงินเดือน 3.30  (2.95)  3.18  (2.84)
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  (3.11)  0.84  (3.00)  0.81 
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 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีจาํนวนเงินทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานทีครบอายุ

เกษียณในอีกหนึงปีขา้งหนา้ 

 

 เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดม้ีมติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึง

กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี

นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั การเปลียนแปลงดงักล่าว

ถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้า่ย

ในกาํไรขาดทุน และมีผลกระทบให้บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน

ประมาณ 13.54 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 13.13 ล้านบาท) และทาํให้กาํไรลดลงประมาณ 10.83 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ 10.51 ลา้นบาท) 

 

24. ประมาณการหนีสินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 

  บญัชีนีประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 16,255,358.69  14,843,741.26 

บวก เพมิขึนในระหวา่งปี 3,271,993.21  1,753,217.43 

หกั จ่ายชาํระในระหวา่งปี -  (341,600.00) 

ยอดคงเหลือณ วนัที 31 ธนัวาคม  19,527,351.90  16,255,358.69 

 

25. ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินในโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึงตาม

สัญญาจะซือจะขายลงวนัที 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินใน

โครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึงตามสัญญาจะซือจะขายลงวนัที 3 มีนาคม 2557โดยตามสัญญา

จะซือจะขายทีดินกาํหนดให้บริษทัตอ้งจ่ายค่าทีดินรวมถึงภาระหนีสินทีมีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ  

 ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม  32,146,940.00  32,146,940.00  28,604,350.00  28,604,350.00 

บวก เพมิขึนในระหวา่งปี 15,843,800.00  -  15,843,800.00  - 

หกั ลดลงจากการจา่ยชาํระในระหวา่งปี (5,250,000.00)  -  (5,250,000.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 42,740,740.00  32,146,940.00  39,198,150.00  28,604,350.00 
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26. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 26.1 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  15,368,525.59  11,169,666.75  15,368,525.59  11,169,666.75 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,273,385.20)  (6,233,805.16)  (2,994,957.76)  (7,955,377.72) 

สุทธิ  14,095,140.39  4,935,861.59  12,373,567.83  3,214,289.03 

 

26.2 การเปลียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  102,935.01  -  640,721.81 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,380,808.20  3,441,525.20  -  10,822,333.40 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,251,071.75  654,398.63  -  3,905,470.38 

  รวม 11,169,666.75  4,198,858.84  - 15,368,525.59 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเพอืคา้ (15,277.10)  (668.37)  -  (15,945.47) 

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (6,218,528.06)  4,961,088.33  -  (1,257,439.73) 

  รวม (6,233,805.16)  4,960,419.96  - (1,273,385.20) 

  สุทธิ 4,935,861.59  9,159,278.80  -  14,095,140.39 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีอืน 285,400.00  (285,400.00)  - - 

 ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 

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

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

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

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

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

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

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

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

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  102,935.01  -  640,721.81 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,380,808.20  3,441,525.20  -  10,822,333.40 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,251,071.75  654,398.63  -  3,905,470.38 

  รวม 11,169,666.75  4,198,858.84  - 15,368,525.59 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเพอืคา้ (15,277.10)  (668.37)  -  (15,945.47) 

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (7,940,100.62)  4,961,088.33  -  (2,979,012.29) 

  รวม (7,955,377.72)  4,960,419.96  - (2,994,957.76) 

  สุทธิ 3,214,289.03  9,159,278.80  -  12,373,567.83 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีอืน 285,400.00  (285,400.00)  - - 

 ค่าเผอืผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  -  -  537,786.80 

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

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

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

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

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

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (8,677,767.11)  737,666.49  -  (7,940,100.62) 

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

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

 

26.3 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

 26.3.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 26,955,532.63  3,441,292.96  26,955,532.63 3,441,292.96 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (9,159,278.80)  (1,604,431.61)  (9,159,278.80) (1,604,431.61) 

 รวม 17,796,253.83  1,836,861.35  17,796,253.83 1,836,861.35 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้แสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :      

 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์      

 ประกนัภยั -  1,237,846.40 - 1,237,846.40 
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 26.3.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ้่าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้

   สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 114,096,947.04  20,655,290.06 116,961,064.96 25,141,732.88 

อตัราภาษีทีใช ้(%) 20%  24% 20% 20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ 22,819,389.41  5,028,346.58 23,392,212.99 5,028,346.58 

รายการกระทบยอด       

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกั        

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี       

- ค่าใชจ่้ายทีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี (5,023,135.58)  1,115,718.82 (5,595,959.16) 1,115,718.82 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรทีไม่ตอ้ง      

นาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี -  (4,307,204.05) - (4,307,204.05) 

รวมรายการกระทบยอด (5,023,135.58)  (3,191,485.23) (5,595,959.16) (3,191,485.23) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 17,796,253.83  1,836,861.35 17,796,253.83 1,836,861.35 

 

  26.3.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช ้

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 114,096,947.04   20,655,290.06   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 22,819,389.41  20.00 5,028,346.58  24.00 

รายการกระทบยอด (5,023,135.58)  (4.40) (3,191,485.23)  (15.45) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 17,796,253.83  15.60 1,836,861.35  8.55 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 116,961,064.96   25,141,732.88   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 23,392,212.99  20.00 5,028,346.58  20.00 

รายการกระทบยอด (5,595,959.16)  (4.78) (3,191,485.23)  (12.69) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 17,796,253.83  15.22 1,836,861.35  7.31 
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 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงมีผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี เป็น

จาํนวนเงิน 5.03 ลา้นบาท และ 5.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

ตดับัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนโยบายทีจะใช้ผลขาดทุน

ดงักล่าวในการคาํนวณภาษีประจาํปี 

 

27. สํารองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าว จะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนีจะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึงไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

   ในปี 2561 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 5.00 ล้านบาท ของกาํไรประจาํปี ทงันีเป็นไป

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2562 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

   ในปี 2560 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 1.10 ล้านบาท ของกาํไรประจาํปี ทงันีเป็นไป

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2561 เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

28. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซึงโครงสร้าง

ทางการเงินทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง  

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วน

หนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.64 : 1 และ 0.92 : 1 ตามลาํดบั และบริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.64 : 1 

และ 0.92 : 1 ตามลาํดบั 

 

29. เงินกองทุนสํารองเลยีงชีพพนักงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพพนกังานสําหรับพนกังานประจาํทงัหมดของ

บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการนีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน

แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนทีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา

การทาํงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตงัผูจ้ดัการกองทุนแห่งหนึงเพือบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดใน

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

     บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 เป็นจาํนวนเงิน 4,982,356.17 บาท และ 4,427,348.87 บาท ตามลาํดบั  

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

เป็นจาํนวนเงิน 4,643,557.79 บาท และ 3,959,945.55 บาท ตามลาํดบั  
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

การเปลียนแปลงในสินคา้คงเหลือ (เพมิขึน) ลดลง 174,608,354.07  136,512,076.30  174,608,354.07  136,512,076.30 

การเปลียนแปลงในตน้ทุนพฒันาทีดิน (เพมิขึน) ลดลง 491,909,990.03  518,923,710.87  491,909,990.03  518,923,710.87 

การเปลียนแปลงในทีดินรอพฒันา (เพมิขึน) ลดลง (160,460,996.10)  (328,795,656.00) (160,460,996.10) (328,795,656.00)

ค่าดอกเบียจา่ยคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหวา่งปี 53,472,927.37  59,326,531.72  53,472,927.37  59,326,531.72 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 411,104,827.34  539,736,752.32  411,104,827.34  539,736,752.32 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 150,058,909.25  119,177,394.73  142,428,912.47  112,953,594.48 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,642,941.28  26,301,303.52  23,618,272.08  25,314,463.38 

 

31. ต้นทุนทางการเงิน 

   ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบียจา่ย        

 สถาบนัการเงิน 90,943,567.88  118,675,441.40  90,943,567.88  118,675,441.40 

 บุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั  16,029,141.07  14,513,456.85  15,419,893.15  14,513,456.85 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,157,652.00  1,186,904.00  1,121,744.00  1,150,604.00 

ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 3,932,759.00  4,561,473.00  3,932,759.00  4,561,473.00 

ดอกเบียจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน 71,747.12  71,747.02  71,747.12  71,747.02 

รวม  112,134,867.07 139,009,022.27  111,489,711.15 138,972,722.27 

หกั  ส่วนทีบนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาทีดิน (53,472,927.37) (59,326,531.72) (53,472,927.37) (59,326,531.72)

สุทธิ 58,661,939.70  79,682,490.55  58,016,783.78  79,646,190.55 
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32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวดหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพือสะทอ้น

ผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผล และกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณขึนใหม่ โดยถือ

เสมือนวา่การจ่ายหุ้นปันผลไดเ้กิดขึนตงัแต่วนัเริมตน้ของงวดแรกทีเสนอรายงาน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

กาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั  (บาท) 96,300,693.21  18,818,428.71  99,164,811.13  23,304,871.53 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั   (หุ้น) 1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน                  (บาทตอ่หุ้น) 0.077  0.015  0.080  0.019 

 

33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีมีผูม้ี

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการรับเหมาก่อสร้าง

และกิจการบริหารหมู่บ้าน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และกาํไรของแต่ละส่วนงาน และประเมิน

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัทีใช้ในการวดักาํไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี 
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 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 1,541,044,801.00  194,215,000.00  -  -  -  1,735,259,801.00  -  -  1,735,259,801.00 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ - -  16,963,887.68  -  7,418,200.00  24,382,087.68  (2,130,000.00)  -  22,252,087.68 

 รายไดอื้น 25,651,811.14  464,214.55  21,384.76  77,275.16  7,949.48  26,222,635.09  (1,542,032.70)  -  24,680,602.39 

 รวมรายได ้ 1,566,696,612.14  194,679,214.55  16,985,272.44  77,275.16  7,426,149.48  1,785,864,523.77      1,782,192,491.07 

ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 1,047,858,308.55  113,195,196.16  -  -  -  1,161,053,504.71  -  -  1,161,053,504.71 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ - -  17,102,785.31  -  3,958,959.08  21,061,744.39  -  -  21,061,744.39 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 185,748,095.44  23,935,837.12  -  -  -  209,683,932.56  -  -  209,683,932.56 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 128,907,211.59  41,397,369.44  2,449,832.24  336,437.49  3,961,779.81  177,052,630.57  -  (2,206,822.44)  174,845,808.13 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 37,695,818.62  4,684,118.36 408,677.56 -  -  42,788,614.54  -  -  42,788,614.54 

 ตน้ทุนทางการเงิน 49,186,198.75  4,178,995.71  4,651,589.32  1,900,540.41  209,825.77  60,127,149.96  -  (1,465,210.26)  58,661,939.70 

 รวมค่าใชจ่้าย 1,449,395,632.95  187,391,516.79  24,612,884.43  2,236,977.90  8,130,564.66  1,671,767,576.73      1,668,095,544.03 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 117,300,979.19  7,287,697.76  (7,627,611.99) (2,159,702.74) (704,415.18) 114,096,947.04    114,096,947.04 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้               17,796,253.83 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี             96,300,693.21 
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 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน              

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่              

  เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                 

     กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั                

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั- สุทธิจากภาษีเงินได ้                - 

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ใน                  

ภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                 - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี               96,300,693.21 

                 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561                  

 สินคา้คงเหลือ 138,591,938.15 173,162,124.02 - - -  311,754,062.17     311,754,062.17 

 ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 1,589,944,455.42 7,769,449.00 - - -  1,597,713,904.42     1,597,713,904.42 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - - 194,085,729.74 - -  194,085,729.74      194,085,729.74 

 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 105,606,344.57 552,283.40 539,752.17 133.00  6,585.15  106,705,098.29      106,705,098.29 
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 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

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

 รายไดค้่าเช่าและบริการ - -  16,708,932.10  -  6,452,200.00  23,161,132.10  (2,185,000.00)  -  20,976,132.10 

 รายไดอื้น 10,468,306.44  3,488,053.54  91,701.43  130,422.37  4,500.45  14,182,984.23  (3,264,842.96)  -  10,918,141.27 

 รวมรายได ้ 1,411,625,745.44  27,395,661.58  16,800,633.53  130,422.37  6,456,700.45  1,462,409,163.37      1,456,959,320.41 

ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 794,267,359.08  147,016,266.07  -  -  -  941,283,625.15  -  -  941,283,625.15 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ - -  17,214,146.28  -  4,106,244.24  21,320,390.52  -  -  21,320,390.52 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 170,030,075.05  21,628,997.02  -  -  -  191,659,072.07  -  -  191,659,072.07 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 131,800,636.07  35,928,454.26  1,009,220.24  1,368,431.28  2,374,569.60  172,481,311.45  -  (2,261,822.44)  170,219,489.01 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31,163,278.48  604,791.06 370,893.51 -  -  32,138,963.05  -  -  32,138,963.05 

 ตน้ทุนทางการเงิน 62,585,214.34  11,845,991.76  5,214,984.45  3,015,520.56  208,799.96  82,870,511.07  -  (3,188,020.52)  79,682,490.55 

 รวมค่าใชจ่้าย 1,189,846,563.02  217,024,500.17  23,809,244.48  4,383,951.84  6,689,613.80  1,441,753,873.31      1,436,304,030.35 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 221,779,182.42  (189,628,838.59)  (7,008,610.95) (4,253,529.47) (232,913.35) 20,655,290.06    20,655,290.06 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้               1,836,861.35 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี             18,818,428.71 
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 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน              

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่              

  เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                 

     ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั- สุทธิจากภาษีเงินได ้                5,193,695.60 

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ใน                  

ภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี               24,012,124.31 

                 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560                  

 สินคา้คงเหลือ 206,956,226.18 279,406,190.06 - - -  486,362,416.24     486,362,416.24 

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

 อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - - 204,099,866.45 - -  204,099,866.45      204,099,866.45 

 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 115,530,051.30 1,670,690.26 532,569.21 14,844.22  16,544.13  117,764,699.12      117,764,699.12 
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34.  การเปลยีนแปลงในหนีสินทเีกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

  การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 

2560  มีดงันี 
  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เงินสดเพิมขึน  ณ วนัที 31 

  มกราคม 2561      ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั    

จากสถาบนัการเงิน 404,185,123.84  52,239,667.01 -  456,424,790.85 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัอืน 162,125,422.40  (113,963,644.88) -  48,161,777.52 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 276,000,000.00  (46,000,000.00) -  230,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 16,900,000.00  (13,900,000.00) -  3,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,025,700,933.75  (467,983,964.82) -  557,716,968.93 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 835,313.28  (834,243.28) -  1,070.00 

รวม 1,885,746,793.27  (590,442,185.97) -  1,295,304,607.30 

 

  

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เงินสดเพมิขึน  ณ วนัที 31 

  มกราคม 2560      ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั    

จากสถาบนัการเงิน 1,171,187,516.54 (767,002,392.70) -  404,185,123.84 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัอืน - 162,125,422.40 -  162,125,422.40 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  276,000,000.00 -  276,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 81,000,000.00  (64,100,000.00) -  16,900,000.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 977,693,565.94  48,007,367.81 -  1,025,700,933.75 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,669,556.64  (834,243.36) -  835,313.28 

รวม 2,231,550,639.12  (345,803,845.85) -  1,885,746,793.27 

  

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เงินสดเพมิขึน  ณ วนัที 31 

  มกราคม 2561      ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั    

จากสถาบนัการเงิน 404,185,123.84  52,239,667.01 -  456,424,790.85 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัอืน 162,125,422.40 (113,963,644.88) -  48,161,777.52 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 276,000,000.00  (47,000,000.00) -  229,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 16,900,000.00  (16,900,000.00) -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,025,700,933.75  (467,983,964.82) -  557,716,968.93 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 835,313.28  (834,243.28) -  1,070.00 

รวม 1,885,746,793.27  (594,442,185.97) -  1,291,304,607.30 

 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1  เพิม (ลด)*  เงินสดเพมิขึน  ณ วนัที 31 

  มกราคม 2560      ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั    

จากสถาบนัการเงิน 1,171,187,516.54 (767,002,392.70) -  404,185,123.84 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัอืน - 162,125,422.40 -  162,125,422.40 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  276,000,000.00 -  276,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 81,000,000.00  (64,100,000.00) -  16,900,000.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 977,693,565.94  48,007,367.81 -  1,025,700,933.75 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,669,556.64  (834,243.36) -  835,313.28 

รวม 2,231,550,639.12  (345,803,845.85) -  1,885,746,793.27 

 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

35. ภาระผูกพนั และหนีสินทอีาจเกดิขึน 

 36.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานกังานขาย ทีดิน และบริการจดัทาํและติดตงัป้ายโฆษณา

  เพอืดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  

ดงันี 

  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 

  1 ปี    2.68 

  2 ถึง 3 ปี   3.35 
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35.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ

คาํประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

- คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอืนๆ    

- คาํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ 12.93  12.53 

 บริการสาธารณะส่วนกลาง 161.01  161.01 

 

 35.3 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดค้าํประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคาํประกนัการใชน้าํมนั เป็นจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 

 35.4 คดีฟ้องร้อง 

35.4.1  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดี

หมายเลขดาํที พ.564/2560 กบันิติบุคคลอาคารชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง

บริษทัในขอ้หาภาระจาํยอมเกียวกบัเรืองเดิน ทางรถยนต์และสาธารณูปโภคต่างๆแก่ทีดิน

ของโจทก ์ 

  เมือวนัที 30 ตุลาคม 2561 ศาลนัดฟังคาํพิพากษา โดยศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุก

ประเด็น โดยคดีอยูร่ะหวา่งรอโจทก์อุทธรณ์ 

35.4.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดี

หมายเลขดําที พ.411/2561 กับนิติบุคคลอาคารชุดเบย์วิว รีสอร์ท “จําเลย” โดยบริษัท

ฟ้องร้องจาํเลยในขอ้หาขบัไล่, เรียกค่าเสียหาย มีทุนทรัพยจ์าํนวน 0.61 ลา้นบาท โดยคดีอยู่

ระหวา่งสืบพยาน 

 

36. เครืองมือทางการเงิน 

 36.1 นโยบายการบญัชี 

   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสําคญั วธีิการทีใช ้ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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 36.2 นโยบายการบริหารความเสียงสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเสียงทางการเงินทีอาจเกิดขึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หนีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์ารโดยทวัไป

และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสําคญั

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน ลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้รวมตวัเงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืมต่าง ๆ 

ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 

 36.3 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบีย 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน เงินกู ้ยืมจากกรรมการ และเงินกู ้ยืมระยะสันจากบริษัททีเกียวข้องกนั ความเสียงเกียวกับ

อตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลงไป ซึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,086,142.12  -  22,132,559.50  29,218,701.62 

เงินลงทุนชวัคราว -  367,578.54  578,244.36  945,822.90 

ลูกหนีการคา้ -  -  -  - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  9,241,903.52  -  9,241,903.52 

หนีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจาก        

 สถาบนัการเงิน 37,255,899.85  419,168,891.00  -  456,424,790.85 

ตวัเงินจา่ยการคา้ -  -  24,301,426.51  24,301,426.51 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  -  59,113,730.58  59,113,730.58 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  39,738,055.52  39,738,055.52 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  36,348,984.21  36,348,984.21 

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  1,070.00  -  1,070.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 557,716,968.93  -  -  557,716,968.93 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน -  48,161,777.52  -  48,161,777.52 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  230,000,000.00  -  230,000,000.00 

เงินกูร้ะยะสนัจากกรรมการ -  3,000,000.00  -  3,000,000.00 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,630,243.60  -  11,084,118.21  21,714,361.81 

เงินลงทุนชวัคราว -  364,203.40  574,902.47  939,105.87 

ลูกหนีการคา้ -  -  64,200.00  64,200.00 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  9,156,986.60  -  9,156,986.60 

หนีสินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจาก        

 สถาบนัการเงิน 63,755,123.84  340,430,000.00  -  404,185,123.84 

ตวัเงินจา่ยการคา้ -  -  48,970,139.77  48,970,139.77 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  -  85,714,256.91  85,714,256.91 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  42,640,694.10  42,640,694.10 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  38,227,949.00  38,227,949.00 

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  835,313.28  -  835,313.28 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,025,700,933.75  -  -  1,025,700,933.75 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน -  162,125,422.40  -  162,125,422.40 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  276,000,000.00  -  276,000,000.00 

เงินกูร้ะยะสนัจากกรรมการ -  16,900,000.00  -  16,900,000.00 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,306,159.06  -  21,316,921.06  26,623,080.12 

เงินลงทุนชวัคราว -  127,909.42  578,244.36  706,153.78 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  -  - 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  9,241,903.52  -  9,241,903.52 

หนีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจาก        

 สถาบนัการเงิน 37,255,899.85  419,168,891.00  -  456,424,790.85 

ตวัเงินจา่ยการคา้ -  -  24,301,426.51  24,301,426.51 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  -  59,107,730.58  59,107,730.58 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  41,355,320.57  41,355,320.57 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  35,371,981.40  35,371,981.40 

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  1,070.00  -  1,070.00 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 557,716,968.93  -  -  557,716,968.93 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน -  48,161,777.52  -  48,161,777.52 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  229,000,000.00  -  229,000,000.00 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบียปรับ  อตัราดอกเบียคงที  ไม่มีอตัราดอกเบีย  รวม 

 ขึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,793,933.28  -  10,958,728.22  19,752,661.50 

เงินลงทุนชวัคราว -  126,655.54  574,902.47  701,558.01 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  55,000,000.00  -  55,000,000.00 

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั -  9,156,986.60  -  9,156,986.60 

หนีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจาก        

 สถาบนัการเงิน 63,755,123.84  340,430,000.00  -  404,185,123.84 

ตวัเงินจา่ยการคา้ -  -  48,970,139.77  48,970,139.77 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน -  -  85,714,256.91  85,714,256.91 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  -  44,284,709.15  44,284,709.15 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  37,111,819.31  37,111,819.31 

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  835,313.28  -  835,313.28 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,025,700,933.75  -  -  1,025,700,933.75 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน -  162,125,422.40  -  162,125,422.40 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  276,000,000.00  -  276,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ -  16,900,000.00  -  16,900,000.00 

 

 36.4 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ เนืองจากบริษทัไม่มีลูกหนีการคา้และเจา้หนีการคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 

และบริษัทไม่ได้ทําสัญญาเพือป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

 36.5 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

   บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสัน

จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของกระแสเงินสด 
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 36.6 มูลค่ายติุธรรม 

   บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือตอ้ง

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ

ขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน  

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัที 2 ใชข้อ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

ระดบัที 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี  
  บาท 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

  (บาท)  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัที 3  รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561         

สินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         

เงินลงทุนชวัคราว         

 - กองทุนเปิด  498,517.00  - 578,244.36 - 578,244.36 

 รวม  498,517.00  - 578,244.36 - 578,244.36 

 

  บาท 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

  (บาท)  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัที 3  รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560         

สินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         

เงินลงทุนชวัคราว         

 - กองทุนเปิด  498,517.00  - 574,902.47 - 574,902.47 

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

 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี   มูลค่ายติุธรรม (บาท) 

  (บาท)  ระดบัที 1 ระดบัที 2 ระดบัที 3  รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561         

สินทรัพยที์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

- อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน  191,916,909.63  - - 206,520,000.00 206,520,000.00 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560         

สินทรัพยที์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

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

 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคาํนวณโดยใช้วิธีคิดจากตน้ทุน (Cost Approach) ใน

การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยทีดินใช้วิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาด ส่วนอาคารสิงปลูกสร้างใช้วิธีคิดจาก

ตน้ทุนทดแทน  

 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 37.1 ในวนัที 22 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซือจะขายทีดินกบับริษทัแห่งหนึงเป็นเงินทงัสิน 

23.42 ลา้นบาท มีกาํหนดโอนกรรมสิทธิทีดินในวนัที 4 มกราคม 2562  

 

 37.2 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2562 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติให้บริษทั

จดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท เป็นจาํนวนเงิน

รวม 37.36 ลา้นบาท และจะจ่ายเงินปันผลในวนัที 15 พฤษภาคม 2562 
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38. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 

  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ในงบการเงินของปี 2560 ได้จัดประเภทต่างไปจากเดิมเพือให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการบัญชีของปี 2561 ซึงไม่มีผลกระทบต่อกําไร 

(ขาดทุน) สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามทีไดร้ายงานไปแลว้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามจดัประเภทใหม่  ตามทีรายงานไวเ้ดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,714,361.81  21,951,909.67 

 เงินลงทุนชวัคราว 939,105.87  701,558.01 

งบกระแสเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  306,000,000.00 

 เงินสดจ่ายคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -  (30,000,000.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

 เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 306,000,000.00  - 

 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (30,000,000.00)  - 

 

39. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทอีอกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช ้

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่  

  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 

มกราคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงันี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2561)  เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2561) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561) เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2561) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2561) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาเช่า 



- 76 - 

 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2561) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2561)  เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2561)  เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัรา

แลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2561)  เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2561) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2561) เรือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2561) เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2561) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน

และสินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2561) เรือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นครังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย

และการดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร

แร่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 11 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียใน

กิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10      

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มี

ความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 15       

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ 

ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 25       

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27      

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 29      

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32      

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจาก

การรือถอน การบูรณะและหนีสินทีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 5 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือ

ถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงิน

เฟ้อรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ

การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 12 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 14 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขนัตาํและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านี สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 

2561) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 17 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง การจา่ยสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 20 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต

สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 21 

(ปรับปรุง 2561) 

เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

 

  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

มีดงันี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16  เรือง การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 19 เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะ

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 

 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2562 


