
 

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

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 

 

 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมแบบย่อของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ� ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสอบทานงบแสดง         
ฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุด
วนัที� 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ซึ� ง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี� ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบ
ทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเชื�อมั�นวา่จะพบเรื�องที�มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ�นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ� ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 9 สิงหาคม 2562 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,118                  29,219                  14,675                  26,623                  

เงินลงทุนชั�วคราว 989                       946                       749                       706                       

ลูกหนี�การคา้ 91                        -                       -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 -                       -                       -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 5 237,061                311,754                237,061                311,754                

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 6 1,513,026             1,597,714             1,513,026             1,597,714             

ที�ดินรอการพฒันา 7 1,980,884             1,954,096             1,907,476             1,880,688             

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 4 8,311                    11,816                  8,213                    11,861                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,757,480             3,905,545             3,681,200             3,829,346             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกนั 8 10,000                  9,242                    10,000                  9,242                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                       71,864                  71,864                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10 191,047                194,086                191,047                194,086                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 102,629                106,705                102,597                106,698                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,399                    4,764                    4,399                    4,764                    

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 12,671                  11,178                  12,577                  10,989                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 15,416                  14,095                  13,694                  12,374                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 3,423                    4,012                    3,224                    4,012                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 339,585                344,082                409,402                414,029                

รวมสินทรัพย์ 4,097,065             4,249,627             4,090,602             4,243,375             

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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พนับาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

หนี� สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 13 392,682                456,425                392,682                456,425                

ตั�วเงินจ่ายการคา้ 25,445                  24,301                  25,445                  24,301                  

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 70,676                  59,114                  70,645                  59,108                  

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 31,420                  39,738                  31,661                  41,355                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 11,285                  36,349                  11,225                  35,372                  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 31                        9,014                    -                       9,014                    

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 285,210                395,424                285,210                395,424                

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น 15 -                       48,162                  -                       48,162                  

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 229,000                230,000                229,000                229,000                

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ 4 3,000                    3,000                    -                       -                       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,491                    3,077                    4,491                    3,077                    

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 71,155                  74,043                  70,897                  73,785                  

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 7 17,284                  3,006                    17,197                  2,915                    

รวมหนี� สินหมุนเวียน 1,141,679             1,381,653             1,138,453             1,377,938             

หนี� สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               14 259,080                162,293                259,080                162,293                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 58,723                  55,789                  56,918                  54,112                  

ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 17 20,393                  19,527                  20,393                  19,527                  

ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 18 42,741                  42,741                  39,198                  39,198                  

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,928                    1,985                    2,928                    1,985                    

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 383,865                282,335                378,517                277,115                

รวมหนี� สิน 1,525,544             1,663,988             1,516,970             1,655,053             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561

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             

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

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 674,557                688,675                676,668                691,358                

องคป์ระกอบอื�นของผูถื้อหุ้น -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,571,521             2,585,639             2,573,632             2,588,322             

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,571,521             2,585,639             2,573,632             2,588,322             

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,097,065             4,249,627             4,090,602             4,243,375             

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท

- 4 -

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 213,141             397,626             213,141             397,626             

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 5,296                 5,569                 4,099                 4,219                 

รายไดอื้�น 4 1,497                 2,562                 1,515                 3,271                 

รวมรายได้ 219,934             405,757             218,755             405,116             

ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 4 140,137             255,437             140,137             255,437             

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 5,151                 5,162                 4,270                 4,270                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 35,260               50,144               35,260               50,144               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 34,177               38,721               34,360               38,736               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 8,717                 8,496                 8,717                 8,496                 

ตน้ทุนทางการเงิน 4 9,782                 21,952               9,730                 21,860               

รวมค่าใชจ่้าย 233,224             379,912             232,474             378,943             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (13,290) 25,845 (13,719) 26,173 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (3,707) 6,214 (3,783) 6,214 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

(9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
พนับาท

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

(9,583) 19,631 (9,936) 19,959 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.008) 0.016 (0.008) 0.016 

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

พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

"สอบทานแล้ว"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 614,700             793,570             614,700             793,570             

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 10,755               10,960               8,268                 8,371                 

รายไดอื้�น 4 2,947                 4,004                 2,977                 5,501                 

รวมรายได้ 628,402             808,534             625,945             807,442             

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 395,861             516,751             395,861             516,751             

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 10,221               10,528               8,396                 8,563                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 84,514               108,949             84,514               108,949             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 72,570               78,216               72,698               77,786               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 17,415               17,061               17,415               17,061               

ตน้ทุนทางการเงิน 4 21,060               41,904               20,948               41,805               

รวมค่าใชจ่้าย 601,641             773,409             599,832             770,915             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 26,761 35,125 26,113 36,527 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 3,521 8,766 3,445 8,766 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 23,240 26,359 22,668 27,761 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 23,240 26,359 22,668 27,761 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23,240 26,359 22,668 27,761 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

23,240 26,359 22,668 27,761 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23,240 26,359 22,668 27,761 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

23,240 26,359 22,668 27,761 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.019 0.021 0.018 0.022 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561

พนับาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที� รวม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม ไม่มีอาํนาจ
ที�ออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ 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               
จ่ายเงินปันผล 19 -                         -                        -                        (37,358) -                      (37,358) -                      (37,358)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                        -                        23,240                  -                      23,240                  -                      23,240                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                        -                        23,240                  -                      23,240                  -                      23,240                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 1,245,284               577,530                74,150                  674,557                -                      2,571,521             -                      2,571,521               

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

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                        -                        26,359                  -                      26,359                  -                      26,359                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                        -                        26,359                  -                      26,359                  -                      26,359                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 1,245,284               577,530                69,150                  623,733                -                      2,515,697             -                      2,515,697               

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562
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หมายเหตุ

กาํไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอื�น รวม

ที�ออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ที�ยงัไม่ได้ ของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

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

จ่ายเงินปันผล 19 -                              -                              -                              (37,358) -                        (37,358)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              22,668                        -                        22,668                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              22,668                        -                        22,668                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 1,245,284                   577,530                      74,150                        676,668                      -                        2,573,632                   

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              27,761                        -                        27,761                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              27,761                        -                        27,761                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        624,954                      -                        2,516,918                   
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 23,240 26,359 22,668 27,761

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,631 11,992 10,627 11,971

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ (2) (2) (2) (2)

หนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี� อื�น 980 -                        980 -                        

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                        2,455 -                        2,455

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

   เพื�อการลงทุน 2,963 -                        2,963 -                        

ค่าเผื�อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร (โอนกลบั) -                        (800) -                        (800)

ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 866 1,099 866 1,099

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,292 1,682 2,184 1,612

รายไดด้อกเบี�ยรับ (79) (1,517) (77) (1,515)

ตน้ทุนทางการเงิน 21,060 41,904 20,948 41,805

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 3,521 8,766 3,445 8,766

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 65,472 91,938 64,602 93,152

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้ (91) 21 -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 74,693 104,998 74,693 104,998

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 74,755 174,301 74,755 174,301

ที�ดินรอการพฒันา 508 (75,551) 508 (75,551)

เงินมดัจาํค่าซื�อที�ดิน -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,526 1,191 2,668 (5)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 589 63 789 63
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

ตั�วเงินจ่ายการคา้ 1,144 (11,084) 1,144 (11,104)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 11,562 (1,502) 11,537 (1,502)

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (8,319) (8,183) (9,694) (7,889)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,052) 1,152 (19,221) 1,163

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,414 (1,447) 1,414 (1,447)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (2,888) 2,886 (2,888) 2,886

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 14,278 1,687 14,282 1,657

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 943 -                        943 -                        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 216,534 280,470 215,532 280,722

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 79 264 76 261

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 95 6,890 -                        6,765

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (15,412) (8,077) (15,367) (8,037)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 201,296 279,547 200,241 279,711

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -                        -                        -                        55,000                  

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (41) -                        (40) -                        

เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (758) (28) (758) (28)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร -                        80                          -                        80                         

เงินสดจ่ายซื�อทรัพยสิ์นถาวร (1,285) (1,953) (1,256) (1,953)

เงินสดจ่ายซื�ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (4,829) -                        (4,829) -                        

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (21) -                        (21)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (6,913) (1,922) (6,883) 53,078
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิ�ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (63,743) 59,181 (63,743) 59,181

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (1) (418) (1) (418)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น -                        50,000 -                        50,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น (48,162) (83,985) (48,162) (83,985)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -                        -                        -                        -                        

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (1,000) (54,100) -                        (54,100)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ -                        55,600 -                        1,500

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ -                        (2,500) -                        (2,500)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 259,267 247,212 259,267 247,212

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (272,694) (490,695) (272,694) (490,695)

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (42,793) (55,573) (42,615) (55,573)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (37,358) -                        (37,358) -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (206,484) (275,278) (205,306) (329,378)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (12,101) 2,347 (11,948) 3,411

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 17,118 24,299 14,675 23,164

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 607 837 607 837

   เงินฝากธนาคาร 16,511 23,462 14,068 22,327

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 17,118 24,299 14,675 23,164

2) ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 2561 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาที�ดินจาํนวน 65.63 ลา้นบาท และ 38.17 ลา้นบาท เขา้เป็นส่วนหนึ�งของที�ดินรอการ

พฒันา

- 13 -

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

วนัที� 30 มิถุนายน 2562 
1. ข้อมูลทั�วไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั�งเป็นบริษทัจาํกดัเมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งได้จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้าแล้วเมื�อวนัที�  27 
พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขชื�อบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 
Public Company Limited)  

   บริษทัมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี�  
   เลขที� 1/765 หมู่ที� 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรที�ดินและ

ปลูกบา้นสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม การบริการห้องพกั งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายใน
สโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 

 (ค) ชื�อบริษทัใหญ่ 
   ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการดําเนินงาน 

 2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมนี�ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
ที�บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี�  
 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทั�งทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัที� 30 ณ วนัที� 31   

 มิถุนายน 2562 ธนัวาคม 2561   

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

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

และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเกี�ยวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซื�อ สาํหรับการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยที�รวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
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 2.5  งบการเงินรวมจดัทาํขึ�น โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนั สําหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือ

เหตุการณ์ทางบญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนี�แลว้ 

 2.7 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วน

ที�ไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2561) เรื�อง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึ� งไดก้าํหนดเพื�อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�

นําเสนอครั� งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ�มเติมที�เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ

สถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ข้อมูลที�นําเสนอซํ� าซ้อนกับข้อมูลที�ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน

ระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�น

ในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบบัและฉบบัใหม่ 

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 11 เรื� อง 

สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 เรื� อง รายได้ และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวข้อง 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญา

ที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนด 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายได้

ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�

กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ให้ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ

ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที� เกี�ยวข้องทั� งหมดในการพิจารณาตาม

หลกัการในแต่ละขั�นตอน  

 

3.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี�  

   แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

        แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวปรับปรุงให้มีเนื�อหาใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสามารถ

แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

1. การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งพฒันาให้ใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� และตราสาร

ทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

2. การด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ� งมีเนื� อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

3. การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ซึ� งมีเนื�อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 

9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งมีเนื�อหาเหมือนกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

เนื�องจากการเช่าถือเป็นธุรกรรมที�สําคญัของหลายๆ กิจการในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันั�น 

จึงมีความสําคญัที�ผูใ้ช้งบการเงินควรได้รับขอ้มูลที�ให้ภาพเกี�ยวกับกิจกรรมการเช่าของกิจการที�

สมบูรณ์และสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ซึ� งวิธีการบญัชีเดิมสําหรับสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 17 เรื�องสัญญาเช่า ไดก้าํหนดให้ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน

หรือสัญญาเช่าดาํเนินงานและบนัทึกบญัชีสําหรับสัญญาเช่าทั�งสองประเภทนี� อย่างแตกต่างกนั ซึ� ง

วิธีการบญัชีดังกล่าวไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งบการเงินได้เนื�องจากวิธีการบญัชี 

ดงักล่าวไม่ได้เป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรมสําหรับรายการการเช่าในทุกกรณี โดยเฉพาะการที�ไม่ได ้

กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน ซึ� งส่งผลให้สัญญาเช่า

จาํนวนมากไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งที�สิทธิการใชสิ้นทรัพย์

และภาระผูกพนัที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าเขา้นิยามของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รวมทั�งส่งผลใหอ้ตัราส่วน 

ทางการเงินที�สําคญัถูกบิดเบือน ซึ� งวธีิการบญัชีใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 

เรื� องสัญญาเช่า ซึ� งกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบการเงินและรับรู้

หนี� สินจากภาระผูกพนัที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าเขา้มาในงบการเงิน ซึ� งวิธีการบญัชีนี� จะส่งผลให้การ 

นาํเสนอสินทรัพยแ์ละหนี� สินของผูเ้ช่าเป็นตวัแทนอนัเที�ยงธรรมมากขึ�นรวมทั�งยงัเพิ�มการเปิดเผย 

ขอ้มูลซึ� งจะสะทอ้นสภาพความเสี�ยงทางการเงินและเงินทุนของผูเ้ช่าไดดี้ขึ�น 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่อ 

งบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

 3.4 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

   บริษทัและบริษทัย่อยได้ใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัที�ใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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4. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ส่วนหนึ�งของบริษทัเกิดขึ�นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนั 
โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ� งเป็นรายการปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลตามมูลฐานที�ตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ที�บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี�  

 

ชื�อกจิการ 

 ประเทศที�จัดตั�ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด ์เดคคอร์เรชั�น 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  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณอรอุษา  ตนัฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
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  รายการบญัชีที�มีสาระสําคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดสามเดือน 

   สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2562  2561  2562  2561 

รายการในระหวา่งงวด          

บริษทัยอ่ย          

รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  15  15 

รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  4  4 

รายไดอื้�นๆ - ดอกเบี�ยรับ          

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  652 

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  -  40 

ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ขั�นตํ�า  25,000 บาท / โครงการ  - -  715  720 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง          
รายไดจ้ากการขาย          
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ราคาตลาด  -  -  -  - 

รายไดอื้�น - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั อตัรา 20,000 บาทต่อเดือนและ  180  180  180  180 

  อตัรา 40,000 บาทต่อเดือน         

ค่าบริการก่อสร้างบา้น          

 บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั ราคาที�ตกลงร่วมกนั  8,742  9,443  8,742  9,443 

ค่าซื�อวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  4,745  3,196   4,745   3,196 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด ์เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  28  -   28   - 

ค่าเช่าที�ดิน          

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

ค่าสมาชิกกอลฟ์          

 บริษทั นาํชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ราคาตลาด   -     203   -     203 

ดอกเบี�ยจ่าย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  43  331   -     247 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,283  3,863   3,283   3,863 
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     พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรับงวดหกเดือน  สาํหรับงวดหกเดือน 
   สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 นโยบายกาํหนดราคา  2562  2561  2562  2561 

รายการในระหวา่งงวด          
บริษทัยอ่ย          
รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน                         -    -   30   30 
รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค          
 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน                         -    -   8   8 
รายไดอื้�นๆ - ดอกเบี�ยรับ          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3 - 5.75 ต่อปี  -  -   -     1,383 
 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3 - 5.75 ต่อปี  - -   -     83 

ค่าบริหารโครงการ           
 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ขั�นตํ�า  25,000 บาท / โครงการ                         -    -   1,270   1,120 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง          
รายไดจ้ากการขาย          
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ราคาตลาด   1,348   -   1,348   - 
รายไดอื้�น - ค่าเช่าสาํนกังาน          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั อตัรา 20,000 บาทต่อเดือนและ  360  360   360   360 
  อตัรา 40,000 บาทต่อเดือน         
ค่าบริการก่อสร้างบา้น          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั ราคาที�ตกลงร่วมกนั  26,799  26,062   26,799   26,062 
ค่าซื�อวสัดุก่อสร้าง          
 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด   7,717   7,489   7,717   7,489 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด ์เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด   52   1   52   1 
ค่าเช่าที�ดิน          
 บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  เดือนละ 55,000 บาท   330   330   330   330 
ค่าสมาชิกกอลฟ์          
 บริษทั นาํชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ราคาตลาด   180   321   180   321 
ดอกเบี�ยจ่าย          
 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  86  586  -  501 
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั  อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี   6,536   7,776   6,530   7,776 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี�  
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  มิถุนายน 2562  ธนัวาคม 2561  มิถุนายน 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  52,000 

 ยอดเพิ�มระหวา่งงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  (52,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  - 

 - บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  -  -  -  3,000 

 ยอดเพิ�มระหวา่งงวด  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งงวด  -  -  -  (3,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  -  -  -  - 

  - - -  - 

ดอกเบี�ยคา้งรับ         

 - บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  -  -  -  83 

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

  - - -  83 

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิตี�  ลีฟวิ�ง แมเนจเมน้ จาํกดั  -  -  241  - 

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

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด ์         

  เดคคอร์เรชั�น จาํกดั  -  2  -  2 

 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  3,539  3,220  3,539  3,220 

 - บริษทั พรีแคส๊ สเตชั�น จาํกดั  27,423  35,756  27,423  35,756 

 - บริษทั นาํชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   128  100  128  100 

 - บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  330  660  330  660 

   31,420  39,738  31,661  41,355 

          



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 22 - 
 

  

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  มิถุนายน 2562  ธนัวาคม 2561  มิถุนายน 2562  ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั         

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

 ยอดเพิ�มระหวา่งงวด   -     52,100   -     51,100 

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

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

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ         

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด  3,000  16,900  -  16,900 

 ยอดเพิ�มระหวา่งงวด   -     55,600   -     1,500 

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

 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด  3,000  3,000   -     - 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย         

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม   -     -   -     - 

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั   2,201   7,145   2,201   7,142 

    2,201   7,145   2,201   7,142 

 

 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดใ้ห้สถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ออกหนงัสือคํ�าประกนัเพื�อคํ�าประกนั

การใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั�งนี�
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 256 และ 2561 
 พนับาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 
  2562  2561 
ผูบ้ริหาร     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     
 ผลประโยชน์ระยะสั�น  8,367  8,253 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  350  243 
 รวม  8,717  8,496 

 
 พนับาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 
 2562  2561 
ผูบ้ริหาร    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
 ผลประโยชน์ระยะสั�น 16,750  16,574 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 665  487 
 รวม 17,415  17,061 

 
5. สินค้าคงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียม     
 สร้างเสร็จ 241,453  316,146 
หกั ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง      (4,392)  (4,392) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 237,061  311,754 
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  ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปลี�ยนแปลงในระหวา่งงวด ดงันี�  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 4,392  3,721 
เพิ�มขึ�น -  671 
ลดลง -  - 
ยอดสิ�นงวด 4,392  4,392 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�เซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงันี�  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 117  242.94  163  316.15 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จที�เซ็นตส์ัญญา        
 จะซื�อจะขายแลว้ (12)  (17.86)  (25)  (51.42) 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปที�ยงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซื�อจะขาย 105  225.08  138  264.73 

 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 140.52  

ลา้นบาท และ 219.01 ล้านบาท ตามลาํดบั ได้นาํไปคํ� าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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6. ต้นทุนการพฒันาที�ดิน 

  6.1 ตน้ทุนการพฒันาที�ดินที�เกิดขึ�นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 

ที�ดินและค่าพฒันาที�ดิน 3,014,905  2,962,707 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 1,158,749  1,140,775 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 5,824,483  5,710,387 

ดอกเบี�ยคิดเขา้ตน้ทุน 507,096  491,777 

 รวม 10,505,233  10,305,646 

หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (241,453) (316,146)

 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (8,750,754) (8,391,786)

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน - สุทธิ 1,513,026  1,597,714 

 

  ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 และวนัที�  31 ธันวาคม 2561 ที�ดินและสิ� งปลูกสร้างบนที�ดินใน

โครงการของบริษทัส่วนใหญ่ได้นําไปคํ� าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกู้ยืมกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และขอ้ 14 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทได้บันทึกดอกเบี� ยที�

เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ� งจาํนวนเงินประมาณ 8.80 ลา้นบาท และ 9.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ� ง

ของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบี�ยเท่ากบัร้อยละ 7.26 

และร้อยละ 6.87 ตามลาํดับ และงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทได้

บนัทึกดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ�งจาํนวนเงินประมาณ 17.36 ลา้นบาท และ 20.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ไวเ้ป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบี� ย

เท่ากบัร้อยละ 6.74 และร้อยละ 7.07 ตามลาํดบั   
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 6.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที�ดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูต่น้งวด 21  20 
จาํนวนโครงการที�ปิดแลว้ (2)  (1) 
จาํนวนโครงการที�เปิดใหม ่ -  2 
จาํนวนโครงการที�โอนไปที�ดินรอการพฒันา -  - 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูสิ่�นงวด 19  21 
ยอดขายรวมของโครงการที�เปิดดาํเนินการอยู ่(ลา้นบาท) 13,811.12  13,933.31 
มูลค่าซื�อขายที�ไดท้าํสัญญาแลว้ทั�งสิ�น (ลา้นบาท) 11,388.46  10,660.44 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที�เปิดดาํเนินการอยู ่ 82.46  76.51 

 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งทาํการพฒันา

โครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการที�ดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 34.12 ลา้นบาท 
และ 38.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

 
7. ที�ดินรอการพฒันา 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

ยอดยกมา 1,954,096  1,793,635  1,880,688  1,720,227 
บวก เพิ�มในระหวา่งงวด 29,137  153,625  29,137  153,625 
 ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการเพิ�มขึ�น -  15,844  -  15,844 
 รับโอนมาจากตน้ทุนพฒันาที�ดิน 65,627  45,547  65,627  45,547 

 รวม 2,048,860  2,008,651  1,975,452  1,935,243 
หกั ขายในระหวา่งงวด (29,645)  (36,227)  (29,645)  (36,227) 
 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดิน (38,331)  (18,328)  (38,331)  (18,328) 

ที�ดินรอการพฒันา 1,980,884  1,954,096  1,907,476  1,880,688 
 
  ในวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินกบับุคคลหนึ�ง โดยบริษทัตกลง     
 จะขายที� ดินแปลงหนึ� ง รวมเป็นเงินทั� งสิ� น 68.00 ล้านบาท มีกําหนดโอนกรรมสิทธิ� ที� ดินในวนัที�  26 

สิงหาคม 2562 ซึ� ง ณ วนัที�ทาํสัญญาบริษทัได้รับชําระเงินมดัจาํบางส่วน จาํนวน 13.60 ล้านบาท ซึ� งได้
แสดงไวใ้นบญัชีหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดน้าํที�ดินรอการพฒันาส่วนใหญ่ไปคํ�า
ประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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8. เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกนั 
 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 10.00 ล้าน
บาท และ 9.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะส่วนกลาง คํ� าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคํ� าประกนัการใช้นํ� ามนั ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 24 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยในอตัราลอยตวัตามที�ธนาคารกาํหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ทุนชาํระแลว้ (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  จาํนวนเงิน (พนับาท)  เงินปันผลรับ (พนับาท) 
 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัที� 30 

มิถุนายน 2562 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 
 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

วนัที� 30 มิถุนายน 
2562  2561 

วิธีราคาทุน                
บริษทัยอ่ย                 
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี�                 
 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 70,000  70,000  100  100  71,864  71,864  -  - 
บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง                
 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 
         71,864  71,864  -  - 

 
10. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  

 รายการเปลี�ยนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า สาํหรับงวดหกเดือน
สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งันี�  
 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 234,681 
ซื�อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 4,829 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (5,153) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 234,357 
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (40,595) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (4,905) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 2,190 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 (43,310) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 194,086 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 191,047 
 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนทั�งจาํนวนไปคํ�าประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 
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11. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  
2562 สรุปไดด้งันี�  
 พนับาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 309,460  301,823 
ซื�อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 1,285  1,256 
โอนสินทรัพยเ์ขา้ระหวา่งงวด -  - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 
โอนสินทรัพยอ์อกระหวา่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 310,745  303,079 
ค่าเสื�อมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (199,271)  (191,921) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (5,361)  (5,357) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย -  - 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�โอนออก -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 (204,632)  (197,278) 
ค่าเผื�อการลดมูลค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (3,484)  (3,204) 
ค่าเผื�อการลดมูลค่าสาํหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 (3,484)  (3,204) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 106,705  106,698 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 102,629  102,597 

 
  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ที�ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 

100.52 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 39.55 ลา้นบาทและ 41.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั) นาํไปจด
จาํนองคํ�าประกนัเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์นึ� งแห่งวงเงิน 25 ล้านบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 
สรุปไดด้งันี�  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 12,032 
ซื�อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 12,032 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (7,268) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (365) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 (7,633) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 4,764 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 4,399 

 
13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีนี�ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 41,663  37,256 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 351,019  419,169 
  รวม  392,682  456,425  
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   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ย  วนัครบกาํหนด  ภาระคํ�าประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งที� 1 25.00  25.00  อตัรา MOR ต่อปี   เมื�อทวงถาม  -  จดจาํนองที�ดินและอาคารสโมสร 
          บางส่วนของบริษทั 

-  แห่งที� 2 20.00  20.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  เมื�อทวงถาม  - จดจาํนองที�ดินโครงการ 
-  แห่งที� 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เมื�อทวงถาม  - ค ํ�าประกนัโดยที�ดินของญาติ

กรรมการ 
-  แห่งที� 4 5.00  5.00  อตัรา MOR   1 ปี (ทบทวน 

วงเงินทุกปี) 
 - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

บนที�ดินโครงการ 
 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกูย้มืระยะสั�น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งที� 1 -  35.00  อตัรา MLR ต่อปี  28 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - แห่งที� 2 10.43  10.43  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  30 กรกฎาคม 2562  -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

 ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไป 
 ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 - แห่งที� 3 25.00  25.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  30 สิงหาคม 2562  -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 
 บนที�ดินของบริษทั 

 - แห่งที� 4 120.00  120.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  25 ธนัวาคม 2562  - ค ํ�าประกนัโดยที�ดินของญาติ
กรรมการ 

 - แห่งที� 5 90.00  90.00  อตัรา MLR ต่อปี  9 กรกฎาคม 2562 และ  
16 สิงหาคม 2562 

 - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไป
ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 - แห่งที� 6 50.00  50.00  อตัรา MLR ต่อปี  26 ตุลาคม 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไป
ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

 - แห่งที� 7 -  50.00  อตัราร้อยละ 10 ต่อปี  15 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ�นต่อไปใน
ภายหนา้ บนที�ดินของโครงการ  

 - แห่งที� 8 55.59  55.59  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  20 กนัยายน 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ�นต่อไปใน
ภายหนา้ บนที�ดินของโครงการ  

 - แห่งที� 9 -  33.15                   อตัรา MLR ต่อปี  4 พฤษภาคม 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ�นต่อไปใน
ภายหนา้ บนที�ดินของโครงการ  

 351.02  469.17       
 รวมวงเงิน 416.02  534.17       
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บญัชีนี�ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30  
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    
แห่งที� 1 449,476  451,370 
แห่งที� 2 86,494  91,667 
แห่งที� 3 8,320  14,680 

 รวม 544,290  557,717 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (285,210)  (395,424) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 259,080  162,293 

 
 
  การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�  30 มิถุนายน 2562 

รายละเอียดดงันี�  
 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561   557,717 
บวก : กูเ้พิ�มระหวา่งงวด   259,267 
หกั : จ่ายคืนระหวา่งงวด   (272,694) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562   544,290 
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 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ย  ภาระคํ�าประกนั 

เงินกูย้มืระยะยาว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งที� 1         
  - วงเงินที� 1 264.00  264.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองที�ดินบางส่วนพร้อมสิ�ง 
  - วงเงินที� 2 278.48  278.48  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ 
  - วงเงินที� 3 260.00  260.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และที�ดินของญาติกรรมการ 
  - 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   
  - วงเงินที� 7 272.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   

 1,811.38  1,539.38     

 แห่งที� 2        
 - วงเงินที� 1 80.00  80.00  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างทั�งที� 
 - วงเงินที� 2 -  144.68  อตัรา MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไปในภาย 
  - วงเงินที� 3 -  83.00  อตัรา MLR ต่อปี  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ 
  - วงเงินที� 4 -  20.40  อตัรา MLR ต่อปี  ที�ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที� 5 -  144.45  อตัรา MLR ต่อปี   
  - วงเงินที� 6 353.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
  - วงเงินที� 7 53.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   

 486.00  472.53     

 แห่งที� 3        
 - วงเงินที� 1 38.00  38.00  อตัรา MLR ต่อปี  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างทั�งที� 

 2,335.38  2,049.91    มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไปในภาย 

       หนา้บนที�ดินของโครงการ 

 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และวนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินที�ยงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 

329.70 ลา้นบาท และ จาํนวนเงิน 234.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  นอกจากนี�บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สัญญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัที�มีผลทาํให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้

กู ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวา่ไม่กระทบกระเทือนต่อ

ความสามารถในการจ่ายชาํระหนี� ของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชน์จาก

การทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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15. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทอื�น  

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั� นจากบริษทัแห่งหนึ� ง จาํนวน 50.00 ล้านบาท 

ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 คิดอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 10 ต่อปี คํ� าประกนัโดย

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ลว้ และที�จะมีขึ�นต่อไปในภายหนา้บนที�ดินโครงการของบริษทั 

  การเปลี�ยนแปลงของบัญชีเงินเงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษทัอื�น สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�        

30 มิถุนายน 2562  รายละเอียดดงันี�  

 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561   48,162 

บวก : กูเ้พิ�มระหวา่งงวด   - 

หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (48,162) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562   - 

 

16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

   รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2562 แสดงดงัต่อไปนี�  

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา 55,789  54,112 

บวก ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี�ยงวดปัจจุบนั 2,934  2,806 

หกั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายจริง -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานปลายงวด 58,723  56,918 
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 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,183  841  1,129  806 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 352  219  342  212 

รวม 1,535  1,060  1,471  1,018 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 25  16  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 314  271  314  271 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 415  311  386  292 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 429  243  429  243 

ตน้ทุนทางการเงิน 352  219  342  212 

รวม 1,535  1,060  1,471  1,018 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,292  1,682  2,184  1,612 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 642  438  622  424 

รวม 2,934  2,120  2,806  2,036 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนบริการ 50  32  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 665  542  665  542 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 832  621  774  583 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 745  487  745  487 

ตน้ทุนทางการเงิน 642  438  622  424 

รวม 2,934  2,120  2,806  2,036 
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17. ประมาณการหนี�สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 

 พนับาท 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(งวดหกเดือน) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561   19,527 

บวก : เพิ�มขึ�นระหวา่งงวด   866 

หกั : จ่ายชาํระในระหวา่งงวด   - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562   20,393 

 

18. ภาระหนี�สินจากการซื�อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ�งตาม

สัญญาจะซื�อจะขายลงวนัที� 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินใน

โครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ�งตามสัญญาจะซื�อจะขายลงวนัที� 3 มีนาคม 2557 โดยตามสัญญา

จะซื�อจะขายที�ดินกาํหนดให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าที�ดินรวมถึงภาระหนี� สินที�มีต่อลูกคา้เดิมของ

โครงการ  

  การเปลี�ยนแปลงของบญัชีภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดหกเดือน

 สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี�  
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

(งวดปี) 

ยอดยกมา 42,741  32,147  39,198  28,604 
บวก เพิ�มขึ�นในระหวา่งงวด -  15,844  -  15,844 
หกั ลดลงจากการจ่ายชาํระในระหวา่งงวด -  (5,250)  -  (5,250) 

ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 42,741  42,741  39,198  39,198 

 
19. เงินปันผล 

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ที�ประชุมมีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.030 บาทต่อหุ้น จาํนวนเงินรวม 37.36 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้
เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 
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20. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  (พนับาท) (9,583)  19,631  (9,936)  19,959 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั      (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน                 (บาทต่อหุน้) (0.008)  0.016  (0.008)  0.016 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือน  

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด  (พนับาท) 23,240  26,359  22,668  27,761 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั      (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน                 (บาทต่อหุน้) 0.019  0.021  0.018  0.022 

 

21.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี�  

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที� 30 
มิถุนายน 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้        
 รอการตดับญัชี 16,299  15,368  16,299  15,368 
หนี� สินภาษีเงินได ้        
 รอการตดับญัชี (883)  (1,273)  (2,605)  (2,994) 

 15,416  14,095  13,694  12,374 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 37 - 
 

  

21.1 การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับ

งวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งันี�  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 30 มิ.ย. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

       ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี�การคา้ -  196  -  196 

 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 641  -  -  641 

 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 10,822  562  -  11,384 

 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905  173  -  4,078 

รวม 15,368  931  -  16,299 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเพื�อคา้ (16)  -  -  (16) 

 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (1,257)  390  -  (867) 

รวม (1,273)  390  -  (883) 

สุทธิ 14,095  1,321  -  15,416 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 30 มิ.ย. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

       ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี�การคา้ -  196  -  196 

 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 641  -  -  641 

 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 10,822  562  -  11,384 

 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905  173  -  4,078 

รวม 15,368  931  -  16,299 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเพื�อคา้ (16)  -  -  (16) 

 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (2,978)  389  -  (2,589) 

รวม (2,994)  389  -  (2,605) 

สุทธิ 12,374  1,320  -  13,694 
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21.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 21.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 4,841  8,355 4,765  8,355 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว        

 ที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ (1,320)  411 (1,320)  411 

  รวม 3,521  8,766 3,445  8,766 

 
  21.2.2  การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้

   สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับงวด 26,761  35,125  26,113  36,527 

อตัราภาษีที�ใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,352  7,025  5,222  7,305 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกั        

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ        

คาํนวณกาํไรทางภาษี (1,831)  1,741  (1,777)  1,461 

รวมรายการกระทบยอด (1,831)  1,741  (1,777)  1,461 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 3,521  8,766  3,445  8,766 
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 21.2.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยและอตัราภาษีที�ใช ้

  สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 26,761   35,125   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,352  20.00 7,025  20.00 

รายการกระทบยอด (1,831)  6.84 1,741  4.96 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 3,521  26.84 8,766  24.96 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (พนับาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 26,113   36,527   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,222  20.00 7,305  20.00 

รายการกระทบยอด (1,777)  6.80 1,461  4.00 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 3,445  26.80 8,766  24.00 

 

22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี

รายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที� 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัที� 2 ใชข้อ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบั 1 ที�สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น  

ระดบัที� 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น 
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  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   
  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนชั�วคราว           

 - หน่วยลงทุน  498  - 581 - 581 

 รวม  498  - 581 - 581 

 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�มีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการอาคารพกัอาศยัให้

เช่า กิจการรับเหมาก่อสร้างและกิจการบริหารหมู่บา้น โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละ

ส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�

ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์อง

ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561

มีดงัต่อไปนี�  
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 194,797  18,344  -  -  -  213,141  -  -  213,141 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  4,099  -  1,912  6,011  (715)  -  5,296 

 รายไดอื้�น 1,503  12  -  -  1  1,516  (19)  -  1,497 

 รวมรายได ้ 196,300  18,356  4,099  -  1,913  220,668      219,934 

ค่าใชจ่้าย                 

 ตน้ทุนขาย 129,764  10,373  -  -  -  140,137  -  -  140,137 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  4,270  -  881  5,151  -  -  5,151 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,040  4,220  -  -  -  35,260  -  -  35,260 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,363  6,569  3,428  9  542  34,911  -  (734) 34,177 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,769  807  141  -  -  8,717  -  -  8,717 

 ตน้ทุนทางการเงิน 8,598  -  1,132  -  52  9,782  -  -  9,782 

 รวมค่าใชจ่้าย 201,534  21,969  8,971  9  1,475  233,958      233,224 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (5,234)  (3,613)  (4,872) (9) 438 (13,290)    (13,290)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้            (3,707)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด           (9,583)
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 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 342,168  55,458  -  -  -  397,626  -  -  397,626 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  4,219  -  2,070  6,289  (720)  -  5,569 

 รายไดอื้�น 3,173  92  6  -  2  3,273  (711)  -  2,562 

 รวมรายได ้ 345,341  55,550  4,225  -  2,072  407,188      405,757 

ค่าใชจ่้าย                 

 ตน้ทุนขาย 223,169  32,268  -  -  -  255,437  -  -  255,437 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  4,270  -  892  5,162  -  -  5,162 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,176  5,968  -  -  -  50,144  -  -  50,144 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,153  11,250  333  33  691  39,460  -  (739) 38,721 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 7,246  1,162  88  -  -  8,496  -  -  8,496 

 ตน้ทุนทางการเงิน 17,165  3,511  1,184  732  52  22,644  -  (692)  21,952 

 รวมค่าใชจ่้าย 318,909  54,159  5,875  765  1,635  381,343      379,912 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 26,432  1,391  (1,650) (765) 437 25,845    25,845 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้            6,214 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด           19,631 
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 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 550,713  63,987  -  -  -  614,700  -  -  614,700 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  8,268  -  3,757  12,025  (1,270)  -  10,755 

 รายไดอื้�น 2,798  169  10  1  7  2,985  (38)  -     2,947 

 รวมรายได ้ 553,511  64,156  8,278  1  3,764  629,710      628,402 

ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 357,808  38,053  -  -  -  395,861  -  -  395,861 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  8,396  -  1,825  10,221  -  -  10,221 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 76,121  8,393  -  -  -  84,514  -  -  84,514 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,387  15,605  3,706  21  1,159  73,878  -  (1,308)  72,570 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,400  1,785  230  -  -  17,415  -  -  17,415 

 ตน้ทุนทางการเงิน 18,729  8  2,211  7  105  21,060  -  -  21,060 

 รวมค่าใชจ่้าย 521,445  63,844  14,543  28  3,089  602,949      601,641 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 32,066  312 (6,265)  (27)  675  26,761      26,761 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                3,521 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             23,240 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562                

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  -  191,047  -  -  191,047      191,047 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 101,723  471  403  1  31  102,629      102,629 
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 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ใหเ้ช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น    DR.  CR.   

รายได ้                  

รายไดจ้ากการขาย 663,042  130,528  -  -  -  793,570  -  -  793,570 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  8,371  -  3,709  12,080  (1,120)  -  10,960 

 รายไดอื้�น 5,217  273  11  1  5  5,507  (1,503)  -  4,004 

 รวมรายได ้ 668,259  130,801  8,382  1  3,714  811,157      808,534 

ค่าใชจ่้าย                  

 ตน้ทุนขาย 438,621  78,130  -  -  -  516,751  -  -  516,751 

 ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ -  -  8,563  -  1,965  10,528  -  -  10,528 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 91,769  17,180  -  -  -  108,949  -  -  108,949 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,259  24,796  1,731  68  1,520  79,374  -  (1,158)  78,216 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 14,120  2,764  177  -  -  17,061  -  -  17,061 

 ตน้ทุนทางการเงิน 32,649  6,780  2,376  1,463  101  43,369  -  (1,465)  41,904 

 รวมค่าใชจ่้าย 628,418  129,650  12,847  1,531  3,586  776,032      773,409 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 39,841  1,151 (4,465)  (1,530)  128  35,125      35,125 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                8,766 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             26,359 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561                

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  -  199,073  -  -  199,073      199,073 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 109,811  1,032  694  1  10  111,548      111,548 
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24. ภาระผูกพนั และหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 
 24.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน ตึกแถว อาคาร และสาํนกังานขาย เพื�อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  
ดงันี�  
  จ่ายชาํระภายใน                ลา้นบาท 
  1 ปี     2.80 
  2 ถึง 3 ปี    2.67 

 
 24.2 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างอาคารแห่งหนึ�ง มีมูลค่าที�
  จะตอ้งจ่ายในอนาคตจาํนวน 8.57 ลา้นบาท 
 

24.3 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ
คํ�าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี�  

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอื�นๆ 8.02  7.62 
- ค ํ�าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    
 บริการสาธารณะส่วนกลาง 160.33  160.33 

 
 24.4 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัไดค้ ํ�าประกนัการขอกูย้มืเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคํ�าประกนัการใชน้ํ�ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 
  
 24.5 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ดงันี�  

24.5.1  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ในคดีแพง่ของศาลจงัหวดัพทัยา คดี
หมายเลขดาํที� พ.564/2560 กบันิติบุคคลอาคารชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง
บริษทัในขอ้หาภาระจาํยอมเกี�ยวกบัเรื�องทางเดินรถยนต์และสาธารณูปโภคต่างๆ แก่ที�ดิน
ของโจทก ์ 

  เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2561 ศาลนัดฟังคาํพิพากษา โดยศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุก
ประเด็น ในคดีแพง่หมายเลขแดงที� 1435/2561 โดยคดีอยูร่ะหวา่งรอโจทกอุ์ทธรณ์ 

  ต่อมาโจทยไ์ด้ยื�นอุทธรณ์ โดยอา้งว่า ไดภ้าระจาํยอมในที�ดินทั�งสองแปลงโดยอายุ
ความ แต่สิทธิ� ในที�ดินนี� บริษัทสืบสิทธิ� มาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จึงต้องนับ
ระยะเวลาใหม่ตั�งแต่คาํพิพากษาถึงที�สุด จนถึงวนัที�ฟ้องคดีนี� ซึ� งยงัไม่ถึง 10 ปี  
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  เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2562 ศาลนดัฟังคาํสั�งคาํร้องขอคุม้ครองชั�วคราวชั�นอุทธรณ์ โดย
ศาลเห็นวา่ โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจาํเลยจดทะเบียนทางพิพาทเป็นภาระจาํยอมแก่ที�ดินโจทก ์
ต่อมาบริษทัปิดทางพิพาทไม่ใหโ้จทกใ์ชท้างพิพาทออกสู่สาธารณะ แต่โจทกย์งัมีเส้นทางอื�น
ที�โจทก์สามารถใช้ออกทางสาธารณะได้ จึงยงัไม่มีเหตุเพียงพอที�จะนําวิธีการคุ้มครอง
ดงักล่าวมาใช้ จึงมีคาํสั�งให้ยกคาํร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั�นนี� ให้เป็นพบั ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการจดัทาํคาํแกอุ้ทธรณ์ ซึ� งครบกาํหนดในการยื�นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลในวนัที� 30 
พฤษภาคม 2562 

  เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 บริษทัจึงไดด้าํเนินการยื�นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลเรียบร้อยแลว้ 
  ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
24.5.2 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดี

หมายเลขดําที�  พ.411/2561 กับนิติบุคคลอาคารชุดเบย์วิว รีสอร์ท “จําเลย” โดยบริษัท
ฟ้องร้องจาํเลยในขอ้หาขบัไล่, เรียกค่าเสียหาย มีทุนทรัพยจ์าํนวน 0.61 ลา้นบาท โดยคดีอยู่
ระหวา่งสืบพยาน 

  เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลนดัสืบพยานระหวา่งบริษทัและจาํเลย ทนายจาํเลย
แถลงว่าฝ่ายจาํเลยประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว ได้ข้อตกลงว่าจาํเลยตกลงยุติการใช้
ประโยชน์ในที�ดินพิพาททั�งสองแปลง รวมถึงขนยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารออกไปจากที�ดิน
พิพาททั�งสองแปลงแลว้ ตั�งแต่วนัที� 8 มิถุนายน 2561 จาํเลยตกลงให้เป็นไปตามคาํวินัจฉัย
ของศาลในชั�นที�สุดในคดีแพ่งหมายเลขแดงที� 1435/2561 โดยจาํเลยตกลงที�จะถอนอุทธรณ์
คดีความดงักล่าว เลยขอใหศ้าลมีคาํสั�งจาํหน่ายคดีความชั�วคราว เพื�อรอฟังคาํวนิิจฉยัชั�นที�สุด
ของคดีความดงักล่าวก่อน 

  ซึ� งต่อมาเมื�อจาํเลยไม่ถอนอุทธรณ์ บริษัทก็ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีนี�  ซึ� งศาล
พิเคราะห์แลว้ เห็นวา่ ขอ้อา้งที�อาศยัเป็นหลกัของขอ้หาในการต่อคดีของจาํเลยในคดีนี� เป็น
ขอ้อา้งเดียวกนักบัที�จาํเลยยื�นฟ้องบริษทัในคดีแพ่งหมายเลขแดงที� 1435/2561 อีกทั�งการจะ
พิจารณาว่าจาํเลยในคดีนี� ละเมิดหรือไม่ ตอ้งฟังขอ้เท็จจริงให้เป็นที�ยุติเสียก่อนว่าจาํเลยมี
สิทธิใชที้�ดินของบริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ คดีเรื�องนี� จึงมีความเกี�ยวพนักบัคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที� 1435/2561 กรณีนี�ศาลเห็นสมควรให้จาํหน่ายคดีนี�ไวเ้ป็นการชั�วคราวเพื�อรอ
ฟังผลคดีความดงักล่าวให้ถึงที�สุดเสียก่อน เมื�อคดีความดงักล่าวถึงที�สุด ให้บริษทัแถลงเพื�อ
ยกคดีขึ�นพิจารณาใหม่ต่อไป 

  ปัจจุบนัศาลไดมี้คาํสั�งใหจ้าํหน่ายคดีนี� ไวเ้ป็นการชั�วคราว เพื�อรอฟังคดีแพ่งหมายแดง
ที� 1435/2561 ให้ถึงที�สุดเสียก่อน เมื�อคดีดงักล่าวถึงที�สุดแลว้ จึงจะแถลงต่อศาลเพื�อยกคดีนี�
ขึ�นมาพิจารณาใหม่ต่อไป 
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  ตามมติคณะกรรมการบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติ

อนุมติัให้บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท์ จาํกดั (บริษทัย่อย) เขา้ร่วมทุนกบั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
เดอะแคร์แอนดเ์ฮลธ์ กรุ๊ป เพื�อจดัตั�งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่เพื�อรองรับธุรกิจ Intermediate care  แ ล ะ  Wellness 
รวมถึงธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกนัโดยมีรายละเอียดดงันี�   

1. จดัตั�งบริษทัร่วมทุนชื�อ บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ Intermidiate care และ Wellness และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกนักนั โดยรับ

ดูแลผูสู้งอายุและรองรับผูที้�อยู่ในระยะพกัฟื� น ที�มารักษาตวัที� โรงพยาบาลใกลเ้คียง โดยรับลูกคา้
เป็นรายสัปดาห์ถึงรายเดือน โดยหลงัจากจดทะเบียนจดัตั�งบริษทัย่อยแล้ว บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง 
จาํกดั (มหาชน) จะให้บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั เช่าที�ดินและสิ�งปลูกสร้างที�ชื�อตึกศิริอรุณ และ
ชั�นที� 4 และ 5 ของตึกอรุณเฮา้ส์ 39 เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ Intermediate care และ Wellness และ
ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกนั 

3. ที�ตั�งบริษทั เลขที� 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
12130 

4. ทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 250,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
โดยเรียกชาํระ 2 ครั� งคือ ครั� งแรกเมื�อเซ็นสัญญาร่วมทุน และครั� งที� 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 
โดยจ่ายตามสัดส่วนการถือหุน้ 

5. โครงสร้างผูถื้อหุน้  
5.1 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 

คิดเป็นเงินลงทุน จาํนวน 15 ลา้นบาท โดยจ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ จ่ายชาํระงวดแรก
จาํนวน 6 ลา้นบาท และงวดที�สอง จาํนวน 9 ลา้นบาท  

5.2 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป ถือหุ้นในบริษทัร่วมทุน เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 
คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 10 ล้านบาท โดยจ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ จ่ายชาํระงวดแรก
จาํนวน 4 ลา้นบาท และงวดที�สอง จาํนวน 6 ลา้นบาท 

 
  ทั�งนี�  บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั และห้างหุน้ส่วนจาํกดั เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป 

ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆต่อกนั และมิไดเ้ป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2562 


