
 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ

ยอ่ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การ

รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ

ทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้

ความเชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 13 พฤษภาคม 2562 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71,839                  29,219                  69,449                  26,623                  

เงินลงทุนชวัคราว 947                       946                       707                       706                       

ลูกหนีการคา้ 45                        -                       -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 -                       -                       -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 5 267,066                311,754                267,066                311,754                

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 6 1,487,181             1,597,714             1,487,181             1,597,714             

ทีดินรอการพฒันา 7 1,975,410             1,954,096             1,902,002             1,880,688             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4 7,037                    11,816                  6,942                    11,861                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,809,525             3,905,545             3,733,347             3,829,346             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 8 9,979                    9,242                    9,979                    9,242                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                       71,864                  71,864                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 10 189,594                194,086                189,594                194,086                

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 104,702                106,705                104,697                106,698                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,583                    4,764                    4,583                    4,764                    

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 11,106                  11,178                  10,989                  10,989                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 16,283                  14,095                  14,562                  12,374                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,505                    4,012                    3,305                    4,012                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 339,752                344,082                409,573                414,029                

รวมสินทรัพย์ 4,149,277             4,249,627             4,142,920             4,243,375             

สินทรัพย์
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พนับาท

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 13 399,618                456,425                399,618                456,425                

ตวัเงินจา่ยการคา้ 22,153                  24,301                  22,153                  24,301                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 75,791                  59,114                  75,791                  59,108                  

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 37,932                  39,738                  37,932                  41,355                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย 4 17,274                  36,349                  17,062                  35,372                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,367                  9,014                    14,367                  9,014                    

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 -                       1                          -                       1                          

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 370,577                395,424                370,577                395,424                

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน 16 35,654                  48,162                  35,654                  48,162                  

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 229,000                230,000                229,000                229,000                

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 4 3,000                    3,000                    -                       -                       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,365                    3,077                    3,365                    3,077                    

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 72,131                  74,043                  71,873                  73,785                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,296                  3,005                    10,230                  2,914                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,291,158             1,381,653             1,287,622             1,377,938             
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 -                       -                       -                       -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               15 117,087                162,293                117,087                162,293                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 57,189                  55,789                  55,447                  54,112                  

ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 18 20,114                  19,527                  20,114                  19,527                  

ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 19 42,741                  42,741                  39,198                  39,198                  

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,526                    1,985                    2,526                    1,985                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 239,657                282,335                234,372                277,115                

รวมหนีสิน 1,530,815             1,663,988             1,521,994             1,655,053             

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,245,284,305 หุ้น

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,245,283,691 หุ้น

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 74,150                  74,150                  74,150                  74,150                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 721,498                688,675                723,962                691,358                

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหุ้น -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,618,462             2,585,639             2,620,926             2,588,322             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,618,462             2,585,639             2,620,926             2,588,322             

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,149,277             4,249,627             4,142,920             4,243,375             

หมายเหตุ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 401,559             395,944             401,559             395,944             

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 5,459                 5,391                 4,169                 4,152                 

รายไดอื้น 4 1,450                 1,442                 1,462                 2,230                 

รวมรายได้ 408,468             402,777             407,190             402,326             

ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 4 255,724             261,314             255,724             261,314             

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 5,070                 5,366                 4,126                 4,293                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 49,254               58,805               49,254               58,805               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 38,393               39,495               38,338               39,050               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 8,698                 8,565                 8,698                 8,565                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 11,278               19,952               11,218               19,945               

รวมค่าใชจ่้าย 368,417             393,497             367,358             391,972             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 40,051 9,280 39,832 10,354 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21.2 7,228 2,552 7,228 2,552 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 32,823 6,728 32,604 7,802 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 32,823 6,728 32,604 7,802 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,823 6,728 32,604 7,802 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

32,823 6,728 32,604 7,802 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,823 6,728 32,604 7,802 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

32,823 6,728 32,604 7,802 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.026 0.005 0.026 0.006 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

งบการเงินรวม

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

"สอบทานแล้ว"

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

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม ไม่มีอาํนาจ

ทีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น ควบคุม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,245,284               577,530                74,150                  688,675                -                      2,585,639             -                      2,585,639               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                        -                        32,823                  -                      32,823                  -                      32,823                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                        -                        32,823                  -                      32,823                  -                      32,823                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 1,245,284               577,530                74,150                  721,498                -                      2,618,462             -                      2,618,462               

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,245,284               577,530                69,150                  597,374                -                      2,489,338             -                      2,489,338               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                        -                        6,728                    -                      6,728                    -                      6,728                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                        -                        6,728                    -                      6,728                    -                      6,728                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 1,245,284               577,530                69,150                  604,102                -                      2,496,066             -                      2,496,066               

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

- 7 -

หมายเหตุ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท

งบการเงินรวม 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 1,245,284                   577,530                      74,150                        691,358                      -                        2,588,322                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              32,604                        -                        32,604                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              32,604                        -                        32,604                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 1,245,284                   577,530                      74,150                        723,962                      -                        2,620,926                   

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        597,193                      -                        2,489,157                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              7,802                          -                        7,802                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              7,802                          -                        7,802                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        604,995                      -                        2,496,959                   

- 8 -

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 32,823                  6,728                     32,604                  7,802                    

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,344                    6,019                     5,342                    6,002                    

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (1) (1) (1) (1)

หนีสงสยัจะสูญ 980                       -     980                       -     

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -     (30) -     (30)

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

   เพอืการลงทุน 2,962                    -     2,962                    -     

ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 587                       521                        587                       521                       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,109                    841                        1,055                    806                       

รายไดด้อกเบียรับ (25) (783) (24) (782)

ตน้ทุนทางการเงิน 11,278                  19,952                   11,218                  19,945                  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 7,228                    2,552                     7,228                    2,552                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 62,285                  35,799                   61,951                  36,815                  

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้ (45) -     -     -     

สินคา้คงเหลือ 44,688                  50,986                   44,688                  50,986                  

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 92,136                  73,733                   92,136                  73,733                  

ทีดินรอการพฒันา 5,649 (26,714) 5,649 (26,714)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 3,737                    1,029                     3,876                    472                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 507                       58                          707                       58                         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ีวนัท ี31 มีนาคม 2562

พนับาท

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

ตวัเงินจา่ยการคา้ (2,148) (4,675) (2,148) (4,675)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 16,677                  92                          16,683                  77                         

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (1,806) (1,029) (3,423) (986)

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย (17,418) 4,717                     (16,613) 4,684                    

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 288                       (1,353) 288                       (1,353)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (1,912) 1,943 (1,912) 1,943 

หนีสินหมุนเวียนอืน 7,291                    (7) 7,316                    (18)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 541                       -     541                       -     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 210,470                134,579                 209,739                135,022                

เงินสดรับดอกเบียรับ 88                         67                          87                         66                         

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 95                         125 -                        -                        

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,085) (4,032) (4,062) (4,013)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 206,568                130,739                 205,764                131,075                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -     -                        -                        900                       

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (1) -     (1) -     

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนัเพมิขึน (737) -     (737) -     

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร -                        80 -                        80 

เงินสดจ่ายซือทรัพยสิ์นถาวร (658) (843) (658) (843)

เงินสดจ่ายซืออสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (973) -                        (973) -                        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (21) -                        (21)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,369) (784) (2,369) 116 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

พนับาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (56,807) 55,202 (56,807) 55,202 

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1) (209) (1) (209)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน (12,508) (40,000) (12,508) (40,000)

เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (1,000) -                        -                        -                        

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ -                        1,500                     -                        1,500                    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ -                        (1,000) -                        (1,000)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 35,705                  109,960                 35,705                  109,960                

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (105,758) (188,478) (105,758) (188,478)

จ่ายดอกเบียจา่ย (21,210) (28,039) (21,200) (28,039)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (161,579) (91,064) (160,569) (91,064)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) - สุทธิ 42,620                  38,891                   42,826                  40,127                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 29,219                  21,952                   26,623                  19,753                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 71,839                  60,843                   69,449                  59,880                  

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 597                       837                        597                       837                       

   เงินฝากธนาคาร 71,242                  60,006                   68,852                  59,043                  

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 71,839                  60,843                   69,449                  59,880                  

2) ในไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาทีดินจาํนวน 26.96 ลา้นบาท และ 27.80 ลา้นบาท เขา้เป็นส่วนหนึงของทีดินรอการ

พฒันา

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562 

พนับาท

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



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 “สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัท ี31 มีนาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทวัไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 

   บริษทัจดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดัเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมือวนัที 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 

   บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรทีดินและ

ปลูกบา้นสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม การบริการห้องพกั งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายใน

สโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 

 (ค) ชือบริษทัใหญ ่

   ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ 51.00 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการดําเนินงาน 

 2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ทีบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทงัทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31   

 มีนาคม 2562 ธนัวาคม 2561   

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

 2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซือ สําหรับการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2.4  รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยทีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

 2.5  งบการเงินรวมจดัทาํขึน โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนั สําหรับรายการบญัชีทีเหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนีแลว้ 

 2.7 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ส่วน

ทีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบทางการเงินระหว่างกาล 

 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพือเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีที

นําเสนอครังล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ข้อมูลทีนําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน

ระหวา่งกาลนีควรอา่นควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืน

ในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ 

รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหมซึ่งไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี15 เรือง รายได้จากสัญญาททีํากบัลกูค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรือง 

สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได้ และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้อง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา

ทีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนด 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายได้

ทีเกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนที

กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทงัหมดในการพิจารณาตาม

หลกัการในแต่ละขนัตอน  

 

 3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี 

      แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง เครืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

        แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเนือหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ

แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน ซึงพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสาร

ทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซึงมีเนือหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสียง ซึงมีเนือหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 

9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน ซึงมีเนือหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท ี16 เรือง สัญญาเช่า 

เนืองจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมทีสําคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันนั 

จึงมีความสําคญัทีผูใ้ช้งบการเงินควรได้รับข้อมูลทีให้ภาพเกียวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที

สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึงวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 17 เรืองสัญญาเช่า ไดก้าํหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน

หรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทงัสองประเภทนีอย่างแตกต่างกนั ซึง

วิธีการบญัชีดังกล่าวไม่สามารถสนองความต้องการของผูใ้ช้งบการเงินได้เนืองจากวิธีการบญัชี 

ดงักล่าวไม่ได้เป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการทีไม่ได ้

กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึงส่งผลให้สัญญาเช่า

จาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ทงัทีสิทธิการใชสิ้นทรัพย์

และภาระผูกพนัทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รวมทงัส่งผลให้อตัราส่วน 

ทางการเงินทีสําคญัถูกบิดเบือน ซึงวิธีการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 

เรืองสัญญาเช่า ซึงกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้

หนีสินจากภาระผูกพนัทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซึงวิธีการบญัชีนีจะส่งผลให้การ 

นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหนีสินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเทียงธรรมมากขึนรวมทงัยงัเพิมการเปิดเผย 

ขอ้มูลซึงจะสะทอ้นสภาพความเสียงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่อ 

งบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

 3.4 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

   บริษทัและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีทีสําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัทีใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
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4. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลทเีกยีวข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ส่วนหนึงของบริษทัเกิดขึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านีเกียวขอ้งกนั 

โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้

รวมไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลตามมูลฐานทีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

 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 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณอรอุษา  ตนัฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
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  รายการบญัชีทีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   สินสุดวนัที 31 มีนาคม   สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

 นโยบายกาํหนดราคา  2562  2561  2562  2561 

รายการในระหวา่งงวด          

บริษทัยอ่ย          

รายไดอื้นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทตอ่เดือน  - -  15  15 

รายไดอื้นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  4  4 

รายไดอื้นๆ - ดอกเบียรับ          

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  730 

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  -  43 

ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ขนัตาํ  25,000 บาท / โครงการ  - -  555  400 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้ง          

รายไดจ้ากการขาย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ราคาตลาด  1,348  -  1,348  - 

รายไดอื้น - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั อตัรา 20,000 บาทตอ่เดือนและ  180  180  180  180 

  อตัรา 40,000 บาทตอ่เดือน         

ค่าบริการก่อสร้างบา้น          

 บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั ราคาทีตกลงร่วมกนั  18,057  16,619  18,057  16,619 

ค่าซือวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  2,972  4,292  2,972  4,292 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั ราคาตลาด  24  1  24  1 

ค่าเช่าทีดิน          

 บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั เดือนละ 55,000 บาท  165  165  165  165 

ค่าสมาชิกกอลฟ์          

 บริษทั นาํชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ราคาตลาด  180  118  180  118 

ดอกเบียจา่ย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  42  255  -  255 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,253  3,913  3,247  3,913 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ทีมีสาระสาํคญั ดงันี 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มีนาคม 2562  ธนัวาคม 2561  มีนาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  52,000 

 ยอดเพมิระหวา่งงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  (52,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  - 

 - บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  3,000 

 ยอดเพมิระหวา่งงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  (3,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  - 

  - - - - 

ค่าเช่าคา้งรับ       

- บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - 19  - 

ดอกเบียคา้งรับ         

 - บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  -  -  83 

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั  -  -  -  - 

  - - - 83 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิตี ลีฟวงิ แมเนจเมน้ จาํกดั  -  -  -  - 

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

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์         

  เดคคอร์เรชนั จาํกดั  24  2  24  2 

 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  2,532  3,220  2,532  3,220 

 - บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั  35,083  35,756  35,083  35,756 

 - บริษทั นาํชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   128  100  128  100 

 - บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  165  660  165  660 

   37,932  39,738  37,932  41,355 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มีนาคม 2562  ธนัวาคม 2561  มีนาคม 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  230,000  276,000  229,000  276,000 

 ยอดเพมิระหวา่งงวด  -  52,100  -  51,100 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  (1,000)  (98,100)  -  (98,100) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  229,000  230,000  229,000  229,000 

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ        

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  3,000  16,900  -  16,900 

 ยอดเพมิระหวา่งงวด  -  55,600  -  1,500 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  (69,500)  -  (18,400) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  3,000  3,000  -  - 

ดอกเบียคา้งจ่าย         

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  -  -  -  - 

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  5,542  7,145  5,542  7,142 

   5,542  7,145  5,542  7,142 

 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดใ้ห้สถาบนัการเงินแห่งหนึง ออกหนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนั

การใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันี

ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

 พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม  

  2562  2561 

ผูบ้ริหาร     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

 ผลประโยชน์ระยะสัน  8,383  8,321 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  315  244 

 รวม  8,698  8,565 

 

5. สินค้าคงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียม     

 สร้างเสร็จ 271,458  316,146 

หกั ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง      (4,392)  (4,392) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 267,066  311,754 

 

  ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปลียนแปลงในระหวา่งงวด ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

 มีนาคม 2562 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดตน้งวด 4,392  3,721 

เพมิขึน -  671 

ลดลง -  - 

ยอดสินงวด 4,392  4,392 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
- 21 - 

 

 

  บริษทัมีขอ้ผูกพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีเซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงันี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 133  271.46  163  316.15 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จทีเซ็นตส์ัญญา        

 จะซือจะขายแลว้ (18)  (31.59)  (25)  (51.42) 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        

 ยกไปทียงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซือจะขาย 115  239.87  138  264.73 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 158.39  

ลา้นบาท และ 219.01 ล้านบาท ตามลาํดบั ได้นาํไปคาํประกนัส่วนหนึงของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

 

6. ต้นทุนการพฒันาทดีิน 

  6.1 ตน้ทุนการพฒันาทีดินทีเกิดขึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ทีดินและค่าพฒันาทีดิน 2,740,174  2,962,707 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 1,023,833  1,140,775 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 4,919,249  5,705,995 

ดอกเบียคิดเขา้ตน้ทุน 482,899  491,777 

 รวม 9,166,155  10,301,254 

หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (267,066) (311,754)

 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (7,411,908) (8,391,786)

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน - สุทธิ 1,487,181  1,597,714 
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  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีดินและสิงปลูกสร้างบนทีดินใน

โครงการของบริษทัส่วนใหญ่ได้นําไปคาํประกนัส่วนหนึงของวงเงินกู ้ยืมกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และขอ้ 15 

  สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้บันทึกดอกเบียที

เกียวขอ้งส่วนหนึงจาํนวนเงินประมาณ 8.57 ลา้นบาท และ 10.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึง

ของตน้ทุนการพฒันาทีดิน โดยมีอตัราการตงัขึนเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบียเท่ากบัร้อยละ 6.75

และร้อยละ 7.19 ตามลาํดบั  

 

 6.2 ภาระจากการพฒันาโครงการทีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2562 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูต่น้งวด 21  20 

จาํนวนโครงการทีปิดแลว้ (2)  (1) 

จาํนวนโครงการทีเปิดใหม ่ -  2 

จาํนวนโครงการทีโอนไปทีดินรอการพฒันา -  - 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูสิ่นงวด 19  21 

ยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู ่(ลา้นบาท) 13,857.55  13,933.31 

มูลค่าซือขายทีไดท้าํสัญญาแลว้ทงัสิน (ลา้นบาท) 11,110.11  10,660.44 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    

 ทีเปิดดาํเนินการอยู ่ 80.17  76.51 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีขอ้ผูกพนัทีจะตอ้งทาํการพฒันา

โครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการทีดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 37.36 ลา้นบาท 

และ 38.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั    
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7. ทดีินรอการพฒันา 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา 1,954,096  1,793,635  1,880,688  1,720,227 

บวก เพมิในระหวา่งงวด -  153,625  -  153,625 

 ภาระหนีสินจากการซือโครงการเพมิขึน -  15,844  -  15,844 

 รับโอนมาจากตน้ทุนพฒันาทีดิน 26,963  45,547  26,963  45,547 

 รวม 1,981,059  2,008,651  1,907,651  1,935,243 

หกั ลดลงในระหวา่งงวด (5,649)  (36,227)  (5,649)  (36,227) 

 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาทีดิน -  (18,328)  -  (18,328) 

ทีดินรอการพฒันา 1,975,410  1,954,096  1,902,002  1,880,688 

 

  ณ  วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดน้าํทีดินรอการพฒันาส่วนใหญ่ไปคาํ

ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 

 

8. เงินฝากทตีิดภาระคําประกนั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 9.98 ลา้นบาท 

และ 9.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ได้นาํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ

บริการสาธารณะส่วนกลาง คาํประกนัการขอกูเ้งินของลูกค้า และคาํประกันการใช้นาํมนั ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 24 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบียในอตัราลอยตวัตามทีธนาคารกาํหนด 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

2562  2561 

วิธีราคาทุน                

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 70,000  70,000  100  100  71,864  71,864  -  - 

บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ                

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

         71,864  71,864  -  - 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 รายการเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในอาคารพกัอาศยัให้เช่า สําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 234,681 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด 973 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (5,153) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 230,501 

ค่าเสือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (40,595) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (2,502) 

ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย 2,190 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (40,907) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 194,086 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 189,594 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทงัจาํนวนไปคาํประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 
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11. ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2562 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 

 

งบการเงินรวม  

 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 309,460  301,823 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด 658  658 

โอนสินทรัพยเ์ขา้ระหวา่งงวด -  - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

โอนสินทรัพยอ์อกระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 310,118  302,481 

ค่าเสือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (199,271)  (191,921) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (2,661)  (2,659) 

ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย -  - 

ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีโอนออก -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (201,932)  (194,580) 

ค่าเผือการลดมูลค่า    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (3,484)  (3,204) 

ค่าเผอืการลดมูลค่าสาํหรับงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (3,484)  (3,204) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 106,705  106,698 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 104,702  104,697 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 ทีดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 

100.52 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 40.55 ลา้นบาทและ 41.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจด

จาํนองคาํประกนัเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์นึงแห่งวงเงิน 25 ล้านบาท ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
- 26 - 

 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 

สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 12,032 

ซือสินทรัพยเ์พมิระหวา่งงวด - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 12,032 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 (7,268) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (181) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 (7,449) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 4,764 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 4,583 

 

13. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

   บญัชีนีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน -  37,256 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 399,618  419,169 

  รวม  399,618  456,425  
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัท ี31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัท ี31 

ธนัวาคม 2561 

 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 1.00 ต่อปี  เมือทวงถาม  - จดจาํนองทีดินโครงการ 

-  แห่งที 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เมือทวงถาม  - คาํประกนัโดยทีดินของญาติ

กรรมการ 

-  แห่งที 4 5.00  5.00  อตัรา MOR ต่อปี   1 ปี (ทบทวน 

วงเงินทุกปี) 

 - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

บนทดิีนโครงการ 

 รวมวงเงิน 65.00  65.00       

          

เงินกูย้มืระยะสัน          

บริษทัใหญ ่          

 - แห่งที 1 35.00  35.00  อตัรา MLR ต่อปี  25 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

          ของกรรมการบางท่าน 

 - แห่งที 2 10.43  10.43  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  30 เมษายน 2562  -  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

 ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป 

 ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

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

 บนทดิีนของบริษทั 

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

กรรมการ 

 - แห่งที 5 90.00  90.00  อตัรา MLR ต่อปี  10 เมษายน 2562 และ  

19 เมษายน 2562 

 - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป

ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 6 50.00  50.00  อตัรา MLR ต่อปี  26 เมษายน 2562  

 

 - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และทีจะมีขนึตอ่ไป

ในภายหนา้บนทีดินของโครงการ 

 - แห่งที 7 50.00  50.00  อตัราร้อยละ 10 ต่อปี  15 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และจะมีขึนตอ่ไปใน

ภายหนา้ บนทีดินของโครงการ  

 - แห่งที 8 55.59  55.59  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  20 กนัยายน 2562  - จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และจะมีขึนตอ่ไปใน

ภายหนา้ บนทีดินของโครงการ  

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

ทงัทีมีอยูแ่ลว้และจะมีขึนตอ่ไปใน

ภายหนา้ บนทีดินของโครงการ  

 469.17  469.17       

 รวมวงเงิน 534.17  534.17       
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14.  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดงันี 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  -  -  -  1  -  1 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั             

 จากหนึงปีแต่ไม่เกินสามปี  -  -  -  -  -  - 

  รวม  -  -  -  1  -  1 

 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาเช่าเครืองใช้สํานักงานหนึง

สัญญา กบับริษทัลิสซิงในประเทศ มูลค่าตามสัญญาเป็นเงิน 2,503,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม) ระยะเวลา

ผอ่นชาํระ 36 งวด จ่ายชาํระงวดเดือนละ 70,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพมิ)  

  ภายใตเ้งือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ที

กาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

  ภาระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทั 

  หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชําระภายในหนึงปีได้แสดงไวใ้นส่วนของหนีสิน

หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

  บญัชีนีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    

แห่งที 1 420,617  451,370 

แห่งที 2 55,547  91,667 

แห่งที 3 11,500  14,680 

 รวม 487,664  557,717 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (370,577)  (395,424) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 117,087  162,293 
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  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 

รายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   557,717 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (105,758) 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งงวด   35,705 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562   487,664 
 

 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที 31 

 มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย  ภาระคาํประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว        

บริษทัใหญ ่        

 แห่งที 1         

  - วงเงินที 1 264.00  264.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิง 

  - วงเงินที 2 278.48  278.48  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนทีดินของโครงการ 

  - วงเงินที 3 260.00  260.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และทีดินของญาติกรรมการ 

  - วงเงินที 4 278.50  278.50  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

  - วงเงินที 5 145.00  145.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

  - วงเงินที 6 313.40  313.40  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

 1,539.38  1,539.38     

แห่งที 2        

 - วงเงินที 1 80.00  80.00  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัที 

  - วงเงินที 2 -  144.68  อตัรา MLR ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภาย 

  - วงเงินที 3 -  83.00  อตัรา MLR ต่อปี  อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนและ 

  - วงเงินที 4 -  20.40  อตัรา MLR ต่อปี  ทีดินของญาติกรรมการ 

  - วงเงินที 5 -  144.45  อตัรา MLR ต่อปี   

  80.00  472.53     

แห่งที 3        

 - วงเงินที 1 38.00  38.00  อตัรา MLR ต่อปี  จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัที 

 1,657.38  2,049.91    มีอยูแ่ลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภาย 

       หนา้บนทีดินของโครงการ 

 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
- 30 - 

 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 และวนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินทียงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 

234.10 ลา้นบาท  

  นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้

กู ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนีสินตอ่ทุน (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวา่ไม่กระทบกระเทือนต่อ

ความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชน์จาก

การทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้ห้กู ้เป็นตน้ 

 

16. เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทอืน  

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากบริษทัแห่งหนึง จาํนวน 50.00 ล้านบาท 

ครบกาํหนดชําระคืนเงินตน้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 คิดอตัราดอกเบียร้อยละ 10 ต่อปี คาํประกนัโดย

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทีมีอยูแ่ลว้ และทีจะมีขึนต่อไปในภายหนา้บนทีดินโครงการของบริษทั 

  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินเงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัอืน สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 

มีนาคม 2562  รายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   48,162 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งงวด   - 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (12,508) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562   35,654 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 
- 31 - 

 

 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

   รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2562  แสดงดงัต่อไปนี 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 55,789  54,112 

บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบียงวดปัจจุบนั 1,400  1,335 

หกั ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายจริง -  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 57,189  55,447 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  
 2562  2561  2562  2561 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,109  841  1,055  806 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 291  219  280  212 

รวม 1,400  1,060  1,335  1,018 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 25  16  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 351  271  351  271 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 417  310  388  291 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 316  244  316  244 

ตน้ทุนทางการเงิน 291  219  280   212 

  รวม 1,400  1,060  1,335  1,018 
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18. ประมาณการหนีสินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 

 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561   19,527 

บวก : เพมิขึนระหวา่งงวด   587 

หกั : จ่ายชาํระในระหวา่งงวด   - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562   20,114 

 

19. ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินในโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึงตาม

สัญญาจะซือจะขายลงวนัที 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินใน

โครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึงตามสัญญาจะซือจะขายลงวนัที 3 มีนาคม 2557 โดยตามสัญญา

จะซือจะขายทีดินกาํหนดให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าทีดินรวมถึงภาระหนีสินทีมีต่อลูกคา้เดิมของ

โครงการ  

 การเปลียนแปลงของบญัชีภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมา 42,741  32,147  39,198  28,604 

บวก เพมิขึนในระหวา่งงวด -  15,844  -  15,844 

หกั ลดลงจากการจา่ยชาํระในระหวา่งงวด -  (5,250)  -  (5,250) 

ภาระหนีสินจากการซือโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 42,741  42,741  39,198  39,198 
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20.  กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม  

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

  2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  (พนับาท) 32,823  6,728  32,604  7,802 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั     (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน                 (บาทต่อหุน้) 0.026  0.005  0.026  0.006 

 

21.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

 รอการตดับญัชี 15,949  15,368  15,949  15,368 

หนีสินภาษีเงินได ้        

 รอการตดับญัชี 334  (1,273)  (1,387)  (2,994) 

 16,283  14,095  14,562  12,374 
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21.1 การเปลียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับ

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 มี.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

       ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีการคา้ -  196  -  196 

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 641  -  -  641 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 10,822  267  -  11,089 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905  118  -  4,023 

รวม 15,368  581  -  15,949 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเพอืคา้ (16)  -  -  (16) 

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (1,257)  1,607  -  350 

รวม (1,273)  1,607  -  334 

สุทธิ 14,095  2,188  -  16,283 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 ณ 31 มี.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

       ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญลูกหนีการคา้ -  196  -  196 

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 641  -  -  641 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 10,822  267  -  11,089 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905  118  -  4,023 

รวม 15,368  581  -  15,949 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเพอืคา้ (16)  -  -  (16) 

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (2,978)  1,607  -  (1,371) 

รวม (2,994)  1,607  -  (1,387) 

สุทธิ 12,374  2,188  -  14,562 
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21.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

 21.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 9,416  3,156 9,416  3,156 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (2,188)  (604) (2,188)  (604) 

  รวม 7,228  2,552 7,228  2,552 

 

 21.2.2  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช ้

   สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับงวด 40,052  9,280  39,831  10,354 

อตัราภาษีทีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ 8,010  1,856  7,966  2,071 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกั        

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายทีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ        

คาํนวณกาํไรทางภาษี (782)                   696  (738)  481 

รวมรายการกระทบยอด (782)                   696  (738)  481 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 7,228  2,552  7,228  2,552 
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  21.2.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช ้

  สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 40,052   9,280   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 8,010  20.00 1,856  20.00 

รายการกระทบยอด (782)  (1.95)                   696                 7.50 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 7,228  18.05 2,552  27.50 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 39,831   10,354   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ 7,966  20.00 2,071  20.00 

รายการกระทบยอด (738)  (1.85)                   481                4.65 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย 7,228  18.15 2,552  24.65 

 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี

รายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัที 2 ใชข้อ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

ระดบัที 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 
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  ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม ดงันี  

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนชวัคราว           

 - หน่วยลงทุน  498  - 579 - 579 

 รวม  498  - 579 - 579 

 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีมีผูม้ี

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการอาคารพกัอาศยัให้

เช่า กิจการรับเหมาก่อสร้างและกิจการบริหารหมู่บา้น โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละ

ส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที

ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์อง

ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 355,916  45,643  -  -  -  401,559  -  -  401,559 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  4,169  -  1,845  6,014  (555)  -  5,459 

 รายไดอื้น 1,296  157  9  1  6  1,469  (19)  -  1,450 

 รวมรายได ้ 357,212  45,800  4,178  1  1,851  409,042      408,468 

ค่าใชจ่้าย                 

 ตน้ทุนขาย 228,043  27,681  -  -  -  255,724  -  -  255,724 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  4,126  -  944  5,070  -  -  5,070 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 45,082  4,172  -  -  -  49,254  -  -  49,254 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,025  9,036  277  10  619  38,967  -  (574)  38,393 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,631  978  89  -  -  8,698  -  -  8,698 

 ตน้ทุนทางการเงิน 10,131  7  1,080  7  53  11,278  -  -  11,278 

 รวมค่าใชจ่้าย 319,912  41,874  5,572  17  1,616  368,991      368,417 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 37,300  3,926  (1,394) (16) 235 40,051    40,051 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้            7,228 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด          32,823 

           

ณ วนัที 31 มีนาคม 2561           

 อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -  -  189,594 - - 189,594      189,594 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 103,655  562  480 - 5 104,702      104,702 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 320,874  75,070  -  -  -  395,944  -  -  395,944 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  4,152  -  1,639  5,791  (400)  -  5,391 

 รายไดอื้น 2,045  181  5  1  2  2,234  (792)  -  1,442 

 รวมรายได ้ 322,919  75,251  4,157  1  1,641  403,969      402,777 

ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 215,452  45,862  -  -  -  261,314  -  -  261,314 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  4,293  -  1,073  5,366  -  -  5,366 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,593  11,212  -  -  -  58,805  -  -  58,805 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,107  13,546  1,398  34  829  39,914  -  (419)  39,495 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6,874  1,602  89  -  -  8,565  -  -  8,565 

 ตน้ทุนทางการเงิน 11,461  3,269  5,215  731  49  20,725  -  (773)  19,952 

 รวมค่าใชจ่้าย 305,487  75,491  10,995  765  1,951  394,689      393,497 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 17,432  (240)  (6,838) (764) (310) 9,280      9,280 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                                  2,552 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด          6,728 

              

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560              

 อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน -  -  201,600 - - 201,600      201,600 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 113,171  1,357  762 2 12 115,304      115,304 
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24. ภาระผูกพนั และหนีสินทอีาจเกดิขึน 

 24.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานกังานขาย ทีดิน และบริการจดัทาํและติดตงัป้ายโฆษณา

  เพอืดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  

ดงันี 

  จ่ายชาํระภายใน                ลา้นบาท 

  1 ปี     2.90 

  2 ถึง 3 ปี    3.30 

 

24.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ

คาํประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

- คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอืนๆ 160.67  160.67 

- คาํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    

 บริการสาธารณะส่วนกลาง 12.93  12.53 

 

 24.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดค้าํประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคาํประกนัการใชน้าํมนั เป็นจาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

 

 24.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดีหมายเลข

ดาํที พ.564/2560 กบันิติบุคคลอาคารชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้องบริษทัในขอ้หาภาระ

จาํยอมเกียวกบัเรืองเดิน ทางรถยนต์และสาธารณูปโภคต่างๆแก่ทีดินของโจทย ์โดยคดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลชนัตน้ 

 

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  ในวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินกบับุคคลหนึง โดยบริษทัตกลง     

จะขายทีดินแปลงหนึง รวมเป็นเงินทงัสิน 68.00 ลา้นบาท มีกาํหนดโอนกรรมสิทธิทีดินในวนัที 26 สิงหาคม 

2562 ซึง ณ วนัทีทาํสัญญาบริษทัไดรั้บชาํระเงินมดัจาํบางส่วน จาํนวน 6.80 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้  

 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2562 


