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

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 
 
 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2562 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และสอบทาน
งบแสดง         ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31

กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 71,750                  29,219                  59,461                  26,623                  

เงินลงทุนชัว่คราว 952                       946                       710                       706                       

ลูกหน้ีการคา้ 91                        -                       -                       -                       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 5 195,734                311,754                195,734                311,754                

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 6 1,545,650             1,597,714             1,545,650             1,597,714             

ท่ีดินรอการพฒันา 7 1,922,371             1,954,096             1,848,963             1,880,688             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 9,410                    11,816                  9,327                    11,861                  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,745,958             3,905,545             3,659,845             3,829,346             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 13,409                  9,242                    13,409                  9,242                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                       -                       79,364                  71,864                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 190,627                194,086                190,627                194,086                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 87,085                  106,705                87,057                  106,698                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,503                    4,764                    4,503                    4,764                    

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,869                    11,178                  1,773                    10,989                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21 14,334                  14,095                  12,613                  12,374                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,396                    4,012                    3,336                    4,012                    

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 315,223                344,082                392,682                414,029                

รวมสินทรัพย์ 4,061,181             4,249,627             4,052,527             4,243,375             

สินทรัพย์
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พนับาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 13 326,980                456,425                326,980                456,425                

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 25,696                  24,301                  25,696                  24,301                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 75,077                  59,114                  75,077                  59,108                  
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 37,316                  39,738                  37,546                  41,355                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 11,451                  36,349                  11,387                  35,372                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 39                        9,014                    -                       9,014                    

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 273,495                395,424                273,495                395,424                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 15 -                       48,162                  -                       48,162                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 229,000                230,000                229,000                229,000                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 4 2,500                    3,000                    -                       -                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,250                    3,077                    7,250                    3,077                    
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 69,514                  74,043                  69,256                  73,785                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,764                    3,006                    3,674                    2,915                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,062,082             1,381,653             1,059,361             1,377,938             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               14 283,207                162,293                283,207                162,293                
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 60,433                  55,789                  58,856                  54,112                  
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 17 20,824                  19,527                  20,824                  19,527                  
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 18 42,741                  42,741                  39,198                  39,198                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,350                    1,985                    3,350                    1,985                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 410,555                282,335                405,435                277,115                

รวมหน้ีสิน 1,472,637             1,663,988             1,464,796             1,655,053             
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 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             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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                

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 74,150                  74,150                  74,150                  74,150                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 689,080                688,675                690,767                691,358                

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,586,044             2,585,639             2,587,731             2,588,322             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 2,500                    -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,588,544             2,585,639             2,587,731             2,588,322             

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,061,181             4,249,627             4,052,527             4,243,375             

หมายเหตุ

ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2562 2561 2562 2561
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 351,596             304,661             351,596             304,661             
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 4,532                 5,714                 3,354                 4,365                 
รายไดอ่ื้น 4 14,014               3,184                 13,822               3,127                 

รวมรายได้ 370,142             313,559             368,772             312,153             
ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 4 221,281             194,337             221,281             194,337             
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 4,988                 5,289                 4,160                 4,411                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 49,646               41,185               49,646               41,185               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 53,947               35,769               53,629               35,545               
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 8,751                 8,330                 8,751                 8,330                 
ตน้ทุนทางการเงิน 4 11,720               15,187               11,666               14,702               

รวมค่าใชจ่้าย 350,333             300,097             349,133             298,510             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 19,809 13,462 19,639 13,643 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 5,151 2,779 5,112 2,779 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 14,658 10,683 14,527 10,864 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร

หรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (135) -                    (428) -                    
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 14,523 10,683 14,099 10,864 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 14,658 10,683 14,527 10,864 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

14,658 10,683 14,527 10,864 

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562
พนับาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 14,523 10,683 14,099 10,864 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

14,523 10,683 14,099 10,864 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.012 0.009 0.011 0.009 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

"สอบทานแล้ว"

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

- 6 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 966,296             1,098,231          966,296             1,098,231          

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 15,287               16,674               11,622               12,736               

รายไดอ่ื้น 4 16,961               7,188                 16,799               8,628                 

รวมรายได้ 998,544             1,122,093          994,717             1,119,595          

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 4 617,142             711,088             617,142             711,088             

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 15,209               15,817               12,556               12,974               

ค่าใชจ่้ายในการขาย 134,160             150,134             134,160             150,134             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 126,517             113,985             126,327             113,331             

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 26,166               25,391               26,166               25,391               

ตน้ทุนทางการเงิน 4 32,780               57,091               32,614               56,507               

รวมค่าใชจ่้าย 951,974             1,073,506          948,965             1,069,425          

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 46,570 48,587 45,752 50,170 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 21.2 8,672 11,545 8,557 11,545 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 37,898 37,042 37,195 38,625 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (135) -                    (428) -                    

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 37,763 37,042 36,767 38,625 

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 37,898 37,042 37,195 38,625 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

37,898 37,042 37,195 38,625 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 37,763 37,042 36,767 38,625 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

37,763 37,042 36,767 38,625 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 20

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.030 0.030 0.030 0.031 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"สอบทานแล้ว"
- 8 -

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

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

จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                        -                        -                        -                      -                        2,500                  2,500                      
จ่ายเงินปันผล 19 -                         -                        -                        (37,358) -                      (37,358) -                      (37,358)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                         -                        -                        37,898                  -                      37,898 -                      37,898                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                        -                        (135) -                      (135) -                      (135)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                        37,763                  -                      37,763                  2,500                  37,763                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,245,284               577,530                74,150                  689,080                -                      2,586,044             2,500                  2,588,544               

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

ก าไรส าหรับงวด -                         -                        -                        37,042                  -                      37,042                  -                      37,042                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                        37,042                  -                      37,042                  -                      37,042                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,245,284               577,530                69,150                  634,416                -                      2,526,380             -                      2,526,380               

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562
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หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,245,284                   577,530                      74,150                        691,358                      -                        2,588,322                   
จ่ายเงินปันผล 19 -                              -                              -                              (37,358) -                        (37,358)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              37,195                        -                        37,195                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              (428) -                        (428)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              36,767                        -                        36,767                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,245,284                   577,530                      74,150                        690,767                      -                        2,587,731                   

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

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              38,625                        -                        38,625                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              38,625                        -                        38,625                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,245,284                   577,530                      69,150                        635,818                      -                        2,527,782                   

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

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 37,898 37,042 37,195 38,625

รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,804 18,016 15,797 17,992

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (4) (2) (4) (2)

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 980 -                        980 -                        

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,137 2,338 4,364 2,413
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทุน 2,963 -                        2,963 -                        

ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร (โอนกลบั) (1,449) (1,889) (1,449) (1,889)

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,297 2,830 1,297 2,830

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,437 2,523 3,276 2,418

รายไดด้อกเบ้ียรับ (128) (1,558) (124) (1,554)

ดอกเบ้ียจ่าย 32,802 57,091 32,614 56,507

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 8,672 11,545 8,557 11,545

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 106,409 127,936 105,466 128,885

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้ (91) (24) -                        -                        

สินคา้คงเหลือ 116,020 99,378 116,020 99,378

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 69,017 272,927 69,017 272,927

ท่ีดินรอการพฒันา 38,267 (78,774) 38,267 (78,774)

เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,425 (7,514) 1,554 (1,416)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 616 430 677 430

- 11 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,394 (23,108) 1,394 (23,108)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,964 (18,953) 15,969 (19,189)

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,422) (8) (3,810) 46

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,826) (6,377) (19,997) (6,375)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,173 (1,553) 4,173 (1,553)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (4,529) (4,866) (4,529) (4,866)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 758 101,098 759 101,071

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,364 -                        1,364 -                        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 327,539 460,592 326,324 467,456

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 128 7,618 124 7,614

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11,084 6,890 10,989 6,765                    

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (19,553) (11,586) (19,475) (11,519)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 319,198 463,514 317,962 470,316
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        55,000                  
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (2) -                        -                        -                        
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (4,167) (60) (4,167) (60)
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 11,000                  155                        10,769                  80                         
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (1,976) (2,492) (1,947) (2,492)
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,838) -                        (6,838) -                        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (298) (81) (298) (81)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 13,750 -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย (11,250) -                        (7,500) (60,000)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 219 (2,478) (9,981) (7,553)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (129,445) 84,766 (129,445) 84,766

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1) (626) (1) (626)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -                        50,000 -                        50,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (48,162) (106,897) (48,162) (106,897)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000 51,100                   -                        51,100                  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,000) (54,100) -                        (54,100)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ -                        55,600 -                        1,500
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (500) (69,500) -                        (18,400)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 337,786 362,564 337,786 362,564
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (338,801) (742,929) (338,801) (742,929)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (59,405) (94,521) (59,162) (92,944)
จ่ายเงินปันผลจ่าย (37,358) -                        (37,358) -                        
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (276,886) (464,543) (275,143) (465,966)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 42,531 (3,507) 32,838 (3,203)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 29,219 21,952 26,623 19,753
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 71,750 18,445 59,461 16,550

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 607 827 637 827
   เงินฝากธนาคาร 71,143 17,618 58,824 15,723

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 71,750 18,445 59,461 16,550

2) ในไตรมาส 3 ปี 2562 และ 2561 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวน 85.10 ลา้นบาท และ 40.57 ลา้นบาท เขา้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินรอการ
พฒันา

- 13 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ก) ภูมิล  ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ ์2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

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

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

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบ้ำนส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม กำรบริกำรห้องพกั งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยใน
สโมสรหมู่บำ้น เป็นตน้ 

 (ค) ช่ือบริษทัใหญ่ 
   ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ  ำกดั สัดส่วนกำรถือหุ ้น 

ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจดัท างบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการด าเนินงาน 

 2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ยอ่ยท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ทั้งทำงตรง 

และทำงออ้ม 
 ลกัษณะธุรกจิ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   
 กนัยำยน 2562  ธันวำคม 2561   
บริษทัย่อย      
บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  รับเหมำกอ่สร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บำ้น 
บริษทัย่อยทำงออ้ม - ถือโดย      
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั      
บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั 60.00  -  ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพและดูแลผูสู้งอำย ุ

 2.2 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่ำงงวด 

 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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 2.4  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึน โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 2.6 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
 2.7 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อย 

ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษัท และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม 
และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบทางการเงินระหว่างกาล 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้  ำหนดเพ่ือเป็นกำรใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ี
น ำเสนอคร้ังล่ำสุด โดยเน้นกำรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแลว้ งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

   งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

             งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทำงกำรต ำม
กฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จ ำนวนหลำยฉบบัและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 

สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รำยได้ และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกฉบบั ยกเวน้สญัญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้
ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีให้ลูกคำ้ และก ำหนดใหกิ้จกำร
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำม
หลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

 
 3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
  ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงแนว

ปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

   แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยั 

        แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวปรับปรุงให้มีเน้ือหำใกลเ้คียงกบั TFRS 9 โดยสำมำรถ
แบ่ง ไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ 

  1. กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงพฒันำให้ใกลเ้คียงกบัมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำร
ทุน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  2. กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  3. กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั
ท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  4. กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงมีเน้ือหำเหมือนกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
  เน่ืองจำกกำรเช่ำถือเป็นธุรกรรมท่ีส ำคญัของหลำยๆ กิจกำรในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ดงันั้น 

จึงมีควำมส ำคัญท่ีผูใ้ช้งบกำรเงินควรไดรั้บขอ้มูลท่ีให้ภำพเก่ียวกบักิจกรรมกำรเช่ำของกิจกำรท่ี
สมบูรณ์และสำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้ซ่ึงวิธีกำรบญัชีเดิมส ำหรับสญัญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสญัญำเช่ำ ไดก้  ำหนดใหผู้เ้ช่ำและผูใ้ห้เช่ำจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน
หรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งสองประเภทน้ีอย่ำงแตกต่ำงกนั ซ่ึง
วิธีกำรบัญชีดงักล่ำวไม่สำมำรถสนองควำมต้องกำรของผูใ้ชง้บกำรเงินได้เน่ืองจำกวิธีกำรบัญชี 
ดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมส ำหรับรำยกำรกำรเช่ำในทุกกรณี โดยเฉพำะกำรท่ีไม่ได ้
ก  ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ซ่ึงส่งผลให้สัญญำเช่ำ
จ  ำนวนมำกไม่ถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งท่ีสิทธิกำรใชสิ้นทรัพย์
และภำระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำเขำ้นิยำมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งส่งผลใหอ้ตัรำส่วน 
ทำงกำรเงินท่ีส ำคญัถูกบิดเบือน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ืองสัญญำเช่ำ ซ่ึงก  ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สิทธิกำรใช้สินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยใ์นงบกำรเงินและรับรู้
หน้ีสินจำกภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำเขำ้มำในงบกำรเงิน ซ่ึงวิธีกำรบญัชีน้ีจะส่งผลใหก้ำร 
น ำเสนอสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของผูเ้ช่ำเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมมำกข้ึนรวมทั้งยงัเพ่ิมกำรเปิดเผย 
ขอ้มูลซ่ึงจะสะทอ้นสภำพควำมเส่ียงทำงกำรเงินและเงินทุนของผูเ้ช่ำไดดี้ข้ึน 

  ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ 
 งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
   
 3.4 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
   บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคัญในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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4. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
  บริษัทมีรำยกำรบัญชีกับบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ ต้นทุนและ

ค่ำใชจ่้ำยส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ี
เก่ียวขอ้งกนั โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำร
ปกติธุรกิจไดร้วมไวใ้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รำยละเอียดควำมสมัพนัธท่ี์บริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัย่อย 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัย่อย 

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัย่อย 

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

บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุกอ่สร้ำง จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยัพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธัญญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณอรอุษำ  ตนัฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
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  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 นโยบำยก  ำหนดรำคำ  2562  2561  2562  2561 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษทัย่อย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  4  4 
รำยไดอ่ื้นๆ - ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  22  - 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  - 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ขั้นต ่ำ  25,000 บำท / โครงกำร  -  -  645  505 
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้ง          
รำยไดจ้ำกกำรขำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม รำคำตลำด  -  -  -  - 
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  180  180  180  180 
  อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรกอ่สร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  17,932  24,628  17,932  24,628 
ค่ำซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุกอ่สร้ำง จ  ำกดั รำคำตลำด  10,289  3,305  10,289  3,305 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  156  2  156  2 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั เดือนละ 55,000 บำท  165  165  165  165 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  -  79  -  79 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  43  478  -  - 
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,319  3,514  3,319  3,514 
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     พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 นโยบำยก  ำหนดรำคำ  2562  2561  2562  2561 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษทัย่อย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  45  45 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  13  13 
รำยไดอ่ื้นๆ - ดอกเบ้ียรับ          
 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  22  1,382 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  -  -  83 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั ขั้นต ่ำ  25,000 บำท / โครงกำร  -  -  1,915  1,625 
บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้ง          
รำยไดจ้ำกกำรขำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม รำคำตลำด  1,348  -  1,348  - 
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  540  540  540  540 
  อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรกอ่สร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  44,732  50,690  44,732  50,690 
ค่ำซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุกอ่สร้ำง จ  ำกดั รำคำตลำด  18,005  10,794  18,005  10,794 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  208  3  208  3 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  เดือนละ 55,000 บำท  495  495  495  495 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  180  400  180  400 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  128  1,064  -  501 
 บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  9,855  11,290  9,849  11,290 
          
          
          

 
 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 21 - 
 

  

  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  พนับำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  กนัยำยน 2562  ธันวำคม 2561  กนัยำยน 2562  ธันวำคม 2561 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแกบ่ริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั         
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  -  52,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  6,000  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  (6,000)  (52,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  - 

 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  -  3,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  -  (3,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  - 

  - - - - - - - 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง  แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  -  -  -  83 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั  -  -  -  - 

  - - - - - - 83 

เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลีฟวิ่ง แมเนจเมน้ จ  ำกดั  -  -  230  - 
 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั  -  -  -  1,617 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  156  2  156  2 
 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุกอ่สร้ำง จ  ำกดั  8,351  3,220  8,351  3,220 
 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ  ำกดั  28,314  35,756  28,314  35,756 
 - บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั   -  100  -  100 
 - บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  495  660  495  660 

   37,316  39,738  37,546  41,355 

          



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 22 - 
 

  

 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  กนัยำยน 2562  ธันวำคม 2561  กนัยำยน 2562  ธันวำคม 2561 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั         
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  230,000  276,000  229,000  276,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด   -     52,100   -     51,100 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (1,000)  (98,100)   -     (98,100) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  229,000   230,000  229,000  229,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  3,000  16,900  -  16,900 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด   -     55,600   -     1,500 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (500)  (69,500)   -     (18,400) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  2,500  3,000   -     - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  -  -  -  - 
 - บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  3,319  7,145  3,319  7,142 
   3,319  7,145  3,319  7,142 

 
 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง ออกหนังสือค ้ ำประกันเพ่ือค ้ ำ
ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก  ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวุโส 
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 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 
 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2562  2561 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น  8,419  8,086 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  332  244 
 รวม  8,751  8,330 

 
 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร    
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,168  24,660 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 998  731 
 รวม 26,166  25,391 

 
5. สินค้าคงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

รำคำทุนบำ้นและคอนโดมิเนียม     
 สร้ำงเสร็จ 200,126  316,146 
หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง      (4,392)  (4,392) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 195,734  311,754 
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  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 
(งวดเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 4,392  3,721 
เพ่ิมข้ึน -  671 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 4,392  4,392 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ญัญำแลว้ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 86  200.13  163  316.15 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตส์ญัญำ        
 จะซ้ือจะขำยแลว้ (8)  (10.96)  (25)  (51.42) 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้  ำสญัญำจะซ้ือจะขำย 78  189.17  138  264.73 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สินคำ้คงเหลือของบริษทับำงส่วนจ ำนวน 69.49  

ลำ้นบำท และ 219.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปค ้ ำประกันส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 25 - 
 

  

6. ต้นทุนการพฒันาที่ดิน 
  6.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 2,662,726  2,962,707 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 986,963  1,140,775 
บำ้นระหว่ำงปลูกสร้ำง 4,789,497  5,710,387 
ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 482,064  491,777 
 รวม 8,921,250  10,305,646 
หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (200,126)  (316,146) 
 โอนไปตน้ทุนขำยสะสม (7,175,474)  (8,391,786) 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน - สุทธิ 1,545,650  1,597,714 

 
  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินใน

โครงกำรของบริษัทส่วนใหญ่ไดน้ ำไปค ้ ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกูย้ืมกับธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 และขอ้ 14 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และ 2561 บริษัทได้บันทึกดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรพฒันำท่ีดิน จ ำนวนเงินประมำณ 6.13 ลำ้นบำท และ 11.63 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 4.89  และ
ร้อยละ 7.99 ตำมล ำดบั และงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 บริษทัไดบ้ันทึก
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนกำรพฒันำท่ีดิน จ ำนวนเงินประมำณ 23.49 ลำ้นบำท 
และ 32.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบัร้อยละ 
5.96 และร้อยละ 7.03 ตำมล ำดบั   
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 6.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562 
(งวดเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้งวด 21  20 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ (3)  (1) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ -  2 
จ ำนวนโครงกำรท่ีโอนไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นงวด 18  21 
ยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่(ลำ้นบำท) 13,925.06  13,933.31 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้ ำสญัญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 11,777.27  10,660.44 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่ 84.58  76.51 

 
  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีข้อผูกพนัท่ีจะต้องท ำกำร

พฒันำโครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 31.95 
ลำ้นบำท และ 38.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    

 
7. ที่ดินรอการพฒันา 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 

ยอดยกมำ 1,954,096  1,793,635  1,880,688  1,720,227 
บวก เพ่ิมในระหว่ำงงวด 29,136  153,625  29,136  153,625 
 ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรเพ่ิมข้ึน -  15,844  -  15,844 
 รับโอนมำจำกตน้ทุนพฒันำท่ีดิน 85,104  45,547  85,104  45,547 
 รวม 2,068,336  2,008,651  1,994,928  1,935,243 
หกั ขำยในระหว่ำงงวด (67,403)  (36,227)  (67,403)  (36,227) 
 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (78,562)  (18,328)  (78,562)  (18,328) 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 1,922,371  1,954,096  1,848,963  1,880,688 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำส่วนใหญ่ไป

ค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 
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8. เงินฝากที่ตดิภาระค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 13.41 ลำ้น
บำท และ 9.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค  ้ ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ ำประกนักำรใชน้ ้ ำมนั ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 

  เงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ทุนช ำระแลว้ (พนับำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พนับำท)  เงินปันผลรับ (พนับำท) 

 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัที่ 30 

กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2561 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัที่ 30 กนัยำยน 

2562  2561 

วธิีราคาทุน                

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้                

 แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 77,500  70,000  100  100  79,364  71,864  -  - 

บริษทั ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง                

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

         79,364  71,864  -  - 

  
  เมื่อวนัท่ี 12 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษทั 
เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ำกดั จ  ำนวน 15 ลำ้นบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 70 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 
85 ลำ้นบำท เพื่อให้บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ำกดั มีเงินทุนส ำหรับในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
วนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำเพ่ิมทุนดังกล่ำวแลว้ จ  ำนวน 7.50 ลำ้นบำท และไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562  
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 28 - 
 

  

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ ส ำหรับงวดเก้ำ
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 234,681 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่ำงงวด 6,838 
ขำยและตดัจ  ำหน่ำยระหว่ำงงวด (5,153) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 236,366 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (40,595) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (7,334) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ  ำหน่ำย 2,190 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (45,739) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 194,086 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 190,627 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัไดน้ ำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนทั้งจ  ำนวนไปค ้ำประกนัวงเงิน

กูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 309,460  301,823 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่ำงงวด 1,976  1,947 
โอนสินทรัพยเ์ขำ้ระหว่ำงงวด -  - 
ขำยและตดัจ  ำหน่ำยระหว่ำงงวด (25,547)  (25,547) 
โอนสินทรัพยอ์อกระหว่ำงงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 285,889  278,223 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (199,271)  (191,921) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (7,912)  (7,904) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ  ำหน่ำย 10,414  10,414 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีโอนออก -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (196,769)  (189,411) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (3,484)  (3,204) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวด 1,449  1,449 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (2,035)  (1,755) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 106,705  106,698 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 87,085  87,057 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ลำ้นบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนเงิน 38.54 ลำ้นบำทและ 41.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) น ำไปจด
จ ำนองค ้ำประกนัเงินกูย้มืประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25.00 ลำ้นบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 12,032 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหว่ำงงวด 298 
ขำยและตดัจ  ำหน่ำยระหว่ำงงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 12,330 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (7,268) 
ค่ำตดัจ  ำหน่ำยส ำหรับงวด (559) 
ค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ  ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (7,827) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 4,764 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 4,503 

 
13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 2,883  37,256 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 324,097  419,169 
  รวม  326,980  456,425  
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   วงเงิน (ลำ้นบำท)       

 ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบี้ย  วนัครบก  ำหนด  ภำระค ้ำประกนั 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งที่ 1 25.00  25.00  อตัรำ MOR ต่อปี   เม่ือทวงถำม  -  จดจ ำนองที่ดินและอำคำรสโมสร 
          บำงส่วนของบริษทั 

-  แห่งที่ 2 20.00  20.00  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  - จดจ ำนองที่ดินโครงกำร 
-  แห่งที่ 3 15.00  15.00  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  - ค ้ำประกนัโดยที่ดินของญำติ

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

วงเงินทุกปี) 
 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

บนที่ดินโครงกำร 
 รวมวงเงิน 65.00  65.00       
          
เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งที่ 1 35.00  35.00  อตัรำ MLR ต่อปี  26 ธนัวำคม 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
          ของกรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งที่ 2 10.43  10.43  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  30 ตุลำคม 2562  -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

 ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และที่จะมีขึ้นต่อไป 
 ในภำยหนำ้บนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 3 25.00  25.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  29 พฤศจิกำยน 2562  -  จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 บนที่ดินของบริษทั 

 - แห่งที่ 4 120.00  120.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  25 ธนัวำคม 2562  - ค ้ำประกนัโดยที่ดินของญำติ
กรรมกำร 

 - แห่งที่ 5 90.00  90.00  อตัรำ MLR ต่อปี  7 ตุลำคม 2562 และ   
 13 ธนัวำคม 2562 

 - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหนำ้บนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 6 50.00  50.00  อตัรำ MLR ต่อปี  26 ตุลำคม 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหนำ้บนที่ดินของโครงกำร 

 - แห่งที่ 7 -  50.00  อตัรำร้อยละ 10 ต่อปี  15 มิถุนำยน 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหนำ้ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 - แห่งที่ 8 -  55.59  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  20 กนัยำยน 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหนำ้ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 - แห่งที่ 9 -  33.15                    อตัรำ MLR ต่อปี  4 พฤษภำคม 2562  - จดจ ำนองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งที่มีอยูแ่ลว้และจะมีขึ้นต่อไป
ในภำยหนำ้ บนที่ดินของ
โครงกำร  

 330.43  469.17       
 รวมวงเงิน 395.43  534.17       
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    
แห่งท่ี 1 413,840  451,370 
แห่งท่ี 2 129,504  91,667 
แห่งท่ี 3 5,140  14,680 
แห่งท่ี 4  8,218  - 

 รวม 556,702  557,717 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (273,495)  (395,424) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 283,207  162,293 

 
 
  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู ้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 

รำยละเอียดดงัน้ี 
 พนับำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   557,717 
หกั : จ่ำยคืนเงินกู ้   (338,800) 
บวก : กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด   337,785 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562   556,702 
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 วงเงิน (ลำ้นบำท)     
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2562 
 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ีย  ภำระค ้ำประกนั 

เงินกูย้ืมระยะยำว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 264.00  264.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิง 
  - วงเงินท่ี 2 -  278.48  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้ำงบนท่ีดินของโครงกำร 
  - วงเงินท่ี 3 -  260.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และท่ีดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินท่ี 4 278.50  278.50  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 5 145.00  145.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 313.40  313.40  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 272.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 1,272.90  1,539.38     
 แห่งท่ี 2        
 - วงเงินท่ี 1 80.00  80.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้ง

ท่ี 
 - วงเงินท่ี 2 -  144.68  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  มีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
  - วงเงินท่ี 3 -  83.00  อตัรำ MLR ต่อปี  อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนและ 
  - วงเงินท่ี 4 -  20.40  อตัรำ MLR ต่อปี  ท่ีดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินท่ี 5 -  144.45  อตัรำ MLR ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 6 353.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 7 53.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
  - วงเงินท่ี 8 160.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
 646.00  472.53     
 แห่งท่ี 3        
 - วงเงินท่ี 1 38.00  38.00  อตัรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้ง

ท่ี 
       มีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
       หนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 
 แห่งท่ี 4        
 - วงเงินท่ี 1 58.50  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้ง

ท่ี 
 2,015.40  2,049.91    มีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
       หนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีวงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใชจ้  ำนวนเงิน 
817.80 ลำ้นบำท และ จ ำนวนเงิน 234.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
  นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จ  ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ใหเ้ช่ำ จ  ำน ำ จ  ำนอง (2) ไมก่่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำใหบุ้คคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้
กู ้(3) กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้หกู้เ้ห็นว่ำไม่กระทบกระเทือนต่อ
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ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้(5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทอ่ืน  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัแห่งหน่ึง จ  ำนวน 50.00 ลำ้นบำท 
ครบก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ภำยในเดือนมิถุนำยน 2562 คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ค  ้ ำประกนัโดย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำยหนำ้บนท่ีดินโครงกำรของบริษทั 

  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินเงินกู ้ยืมระยะสั้ นจำกบริษัทอ่ืน  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยำยน 2562  รำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   48,162 
บวก : กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด   - 
หกั : จ่ำยคืนเงินกู ้   (48,162) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562   - 

 
16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
   รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 55,789  54,112 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 4,402  4,209 
หกั ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยจริง -  - 
บวก ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 242  535 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 60,433  58,856 
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  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,146  841  1,092  806 
ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 321  219  311  212 
รวม 1,467  1,060  1,403  1,018 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริกำร 25  16  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 387  271  387  271 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 401  310  372  291 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 333  244  333  244 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 321  219  311  212 
รวม 1,467  1,060  1,403  1,018 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก  ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        
 ประกนัภยั 242  -  535  - 
รวม 242  -  535  - 
          รวม 1,709  1,060  1,938  1,018 

  
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,438  2,523  3,276  2,418 
ดอกเบ้ียจำกภำระผูกพนั 964  657  933  636 
รวม 4,402  3,180  4,209  3,054 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนบริกำร 75  48  -  - 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 1,161  813  1,161  813 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,204  931  1,117  874 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 998  731  998  731 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 964  657  933  636 
รวม 4,402  3,180  4,209  3,054 
รับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก  ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        
 ประกนัภยั 242  -  535  - 
รวม 242  -  535  - 
          รวม 4,644  3,180  4,744  3,054 
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   ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เกิดข้ึนจำก 
 พนับำท 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 4,047  3,500 
สมมติฐำนประชำกร 796  854 
สมมติฐำนทำงกำรเงิน (5,085)  (4,889) 
รวม (242)  (535) 

 

  ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 

 ร้อยละ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

อตัรำคิดลด 2.06 – 2.30  2.30 – 2.46  2.06  2.30 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00  4.00  5.00  4.00 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน 0 - 34  0 - 35  0 - 25  0 - 25 

อตัรำมรณะ  100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

 100.00 ของอตัรำ

มรณะปี 2560 

อตัรำทุพพลภำพ 5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ  5 ของอตัรำมรณะ 

 

17. ประมาณการหนีสิ้นค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
 พนับำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(งวดเกำ้เดือน) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   19,527 
บวก : เพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด   1,297 
หกั : จ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562   20,824 
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18. ภาระหนีสิ้นจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยก์ับบริษทัแห่งหน่ึง
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธันวำคม 2547 และบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย
ท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2557 โดย
ตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินก ำหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อ
ลูกคำ้เดิมของโครงกำร  

  กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดเก้ำเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 
(งวดเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 
(งวดเกำ้เดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2561 

(งวดปี) 
ยอดยกมำ 42,741  32,147  39,198  28,604 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหว่ำงงวด -  15,844  -  15,844 
หกั ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด -  (5,250)  -  (5,250) 
ภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 42,741  42,741  39,198  39,198 

 
19. เงินปันผล 

 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำ 0.030 บำทต่อหุ้น จ  ำนวนเงินรวม 37.36 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้
เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 

 

20.  ก าไรต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหว่ำงงวด 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 14,658  10,683  14,527  10,864 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน                  (บำทต่อหุน้) 0.012  0.009  0.011  0.009 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 37,898  37,042  37,195  38,625 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน                  (บำทต่อหุน้) 0.030  0.030  0.030  0.031 

 
21. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
    สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
 รอกำรตดับญัชี 16,482  15,368  16,482  15,368 
หน้ีสินภำษีเงินได ้        
 รอกำรตดับญัชี (2,148)  (1,273)  (3,869)  (2,994) 
 14,334  14,095  12,613  12,374 
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21.1 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก  ำไรขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
       ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ -  196  -  196 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 641  (290)  -  351 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 10,822  841  107  11,770 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,905  260  -  4,165 

รวม 15,368  1,007  107  16,482 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก  ำไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือคำ้ (16)  -  -  (16) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (1,257)  (875)  -  (2,132) 

รวม (1,273)  (875)  -  (2,148) 
สุทธิ 14,095  132  107  14,334 

 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก  ำไรขำดทุน  ในก  ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 ก.ย. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
       ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ -  196  -  196 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 641  (290)  -  351 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน 10,822  841  107  11,770 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,905  260  -  4,165 

รวม 15,368  1,007  107  16,482 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก  ำไรท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพ่ือคำ้ (16)  -  -  (16) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (2,978)  (875)  -  (3,853) 

รวม (2,994)  (875w)  -  (3,869) 
สุทธิ 12,374  132  107  12,613 
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21.2 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
 21.2.1  ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

        ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก  ำไรขำดทุน :         
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 8,804  11,902  8,689  11,902 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (132)  (357)  (132)  (357) 

  รวม 8,672  11,545  8,557  11,545 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        
 ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        
 ประกนัภยั (107)  -  (107)  - 

 
 21.2.2  กำรกระทบยอดระหว่ำงจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ี
ใช ้

   ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับงวด 46,570  48,587  45,752  50,170 

อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้ ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 9,314  9,717  9,150  10,034 

รำยกำรกระทบยอด        
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
ในกำรค ำนวณก  ำไรทำงภำษี        
- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตใหถื้อเป็นรำยจ่ำยในกำร        
ค ำนวณก  ำไรทำงภำษี (642)  1,828  (593)  1,511 

รวมรำยกำรกระทบยอด (642)  1,828  (593)  1,511 

รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 8,672  11,545  8,557  11,545 
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 21.2.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 46,570    48,587   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 9,314  20.00  9,717  20.00 

รำยกำรกระทบยอด (642)  (1.38)  1,828  3.76 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 8,672  18.62  11,545  23.76 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561 

 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

 จ ำนวนภำษี 

 (พนับำท) 

 อตัรำภำษี  

(%) 

ก  ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกอ่นค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 45,752    50,170   

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 9,150  20.00  10,034  20.00 

รำยกำรกระทบยอด (593)  (1.30)  1,511  3.01 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 8,557  18.70  11,545  23.01 

 
22. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้น
กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้้อมูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดับ 1 ท่ีสำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน 
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  ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม แยก

แสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
  พนับำท 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลคำ่ตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           

เงินลงทุนชัว่ครำว             

 - หน่วยลงทุน  498  -  582  -  582 

 รวม  498  -  582  -  582 

 
  ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล  ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
 
23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสงัหำริมทรัพย ์กิจกำรอำคำรพกัอำศยัให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกิจกำรบริหำรหมู่บำ้น โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 
บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละ
ส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
ท่ีใชใ้นกำรวดัก  ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์อง
ส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 
มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (พนับำท) 
 กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกจิอำคำรพกัอำศยั  กจิกำรรับเหมำ  กจิกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  กอ่สร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้                  
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 307,544  44,052  -  -  -  351,596  -  -  351,596 

 รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร -  -  3,354  -  1,823  5,177  (645)  -  4,532 
 รำยไดอ้ื่น 13,762  53  7  232  1  14,055  (41)  -     14,014 
 รวมรำยได ้ 321,306  44,105  3,361  232  1,824  370,828      370,142 
ค่ำใชจ่้ำย                  
 ตน้ทุนขำย 190,492  30,789  -     -  -  221,281  -  -  221,281 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -     -     4,160  -  828  4,988  -  -  4,988 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 47,224  2,422  -  -  -  49,646  -  -  49,646 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 42,116  11,169  344  240  742  54,611  -  (664)  53,947 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 7,612  1,063  76  -  -  8,751  -  -  8,751 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 10,632  20  1,014  23  53  11,742  -  (22)  11,720 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 298,076  45,463  5,594  263  1,623  351,019      350,333 
ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 23,230  (1,358)  (2,233)  (31)  201  19,809      19,809 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 5,151 
ก  ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 14,658                 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (พนับำท) 
 กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกจิอำคำรพกัอำศยั  กจิกำรรับเหมำ  กจิกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  กอ่สร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้                  
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 282,319  22,342  -  -  -  304,661  -  -  304,661 

 รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร -  -  4,365  -  1,854  6,219  (505)  -  5,714 
 รำยไดอ้ื่น 2,997  128  2  76  1  3,204  (20)  -  3,184 
 รวมรำยได ้ 285,316  22,470  4,367  76  1,855  314,084      313,559 
ค่ำใชจ่้ำย                  
 ตน้ทุนขำย 183,277  11,060  -  -  -  194,337  -  -  194,337 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  4,411  -  878  5,289  -  -  5,289 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 38,549  2,636  -  -  -  41,185  -  -  41,185 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 27,483  7,717  345  22  727  36,294  -  (525)  35,769 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 7,506  712  112  -  -  8,330  -  -  8,330 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 11,683  1,857  1,162  435  50  15,187  -  -  15,187 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 268,498  23,982  6,030  457  1,655  300,622      300,097 
ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 16,818  (1,512)  (1,663)  (381)  200  13,462      13,462 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 2,779 
ก  ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 10,683 

 
 
 
 
 
 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 (พนับำท) 
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 กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกจิอำคำรพกัอำศยั  กจิกำรรับเหมำ  กจิกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  กอ่สร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้                  
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 858,257  108,039  -     -  -  966,296  -  -  966,296 

 รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร -     -  11,622  -  5,580  17,202  (1,915)  -  15,287 
 รำยไดอ้ื่น 16,560  222  17  233  9  17,041  (80)  -  16,961 
 รวมรำยได ้ 874,817  108,261  11,639  233  5,589  1,000,539      998,544 
ค่ำใชจ่้ำย                  
 ตน้ทุนขำย 548,300  68,842  -  -  -  617,142  -  -  617,142 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  12,556  -  2,653  15,209  -  -  15,209 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 123,344  10,816  -  -  -  134,160  -  -  134,160 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 95,503  26,773  4,051  260  1,903  128,490  -  (1,973)  126,517 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 23,012  2,848  306  -  -  26,166  -  -  26,166 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 29,361  28  3,225  29  159  32,802  -  (22)  32,780 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 819,520  109,307  20,138  289  4,715  953,969      951,974 
ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 55,297  (1,046)  (8,499)  (56)  874  46,570      46,570 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 8,672 
ก  ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 37,898 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561                  
 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  -  190,627  -  -  190,627      190,627 

 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 86,306  391  360  -  28  87,085      87,085 
 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (พนับำท) 
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 กจิกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกจิอำคำรพกัอำศยั  กจิกำรรับเหมำ  กจิกำรบริหำร  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  กอ่สร้ำง  หมู่บำ้น    DR.  CR.   

รำยได ้                  
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 945,361  152,870  -  -  -  1,098,231  -  -  1,098,231 

 รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำร -  -  12,736  -  5,563  18,299  (1,625)  -  16,674 
 รำยไดอ้ื่น 8,214  401  13  77  6  8,711  (1,523)  -  7,188 
 รวมรำยได ้ 953,575  153,271  12,749  77  5,569  1,125,241      1,122,093 
ค่ำใชจ่้ำย                  
 ตน้ทุนขำย 621,898  89,190  -  -  -  711,088  -  -  711,088 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  12,974  -  2,843  15,817  -  -  15,817 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 130,318  19,816  -  -  -  150,134  -  -  150,134 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 78,742  32,513  2,076  90  2,247  115,668  -  (1,683)  113,985 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 21,626  3,476  289  -  -  25,391  -  -  25,391 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 44,332  8,637  3,538  1,898  151  58,556  -  (1,465)  57,091 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 896,916  153,632  18,877  1,988  5,241  1,076,654      1,073,506 
ก  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 56,659  (361)  (6,128)  (1,911)  328  48,587      48,587 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                 11,545 
ก  ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                 37,042 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560                  
 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -  -  196,518  -  -  196,518      196,518 

 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 108,780  618  614  -  7  110,019      110,019 
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24. ภาระผูกพนั และหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 24.1 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำตึกแถว อำคำร ส ำนักงำนขำย ท่ีดิน และบริกำรจดัท ำและติดตั้งป้ำยโฆษณำ
  เพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษทั 

 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำ
ดงักล่ำว  ดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระภำยใน                ลำ้นบำท 
  1 ปี     2.70 
  2 ถึง 3 ปี    2.03 

 
 24.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำจำ้งก่อสร้ำงอำคำรแห่งหน่ึง มีมูลค่ำท่ี
  จะตอ้งจ่ำยในอนำคตจ ำนวน 6.56 ลำ้นบำท 
 

24.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ
ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) 

 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 8.03  7.63 
- ค ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 176.33  176.33 

 
 24.4 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 บริษัทได้ค  ้ ำประกันกำรขอกู ้ยืมเงินของลูกค้ำต่อสถำบันกำรเงินเป็น

จ ำนวนเงิน 0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 
8) 

 
 24.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ดงัน้ี 

  24.5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพทัยำ คดี
หมำยเลขด ำท่ี พ.564/2560 กับนิติบุคคลอำคำรชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง
บริษทัในขอ้หำภำระจ ำยอมเก่ียวกบัเร่ืองทำงเดินรถยนต์และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ แก่ท่ีดิน
ของโจทก ์ 

  เมื่อวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ โดยศำลพิพำกษำยกฟ้องโจทกทุ์ก
ประเด็น ในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 โดยคดีอยูร่ะหว่ำงรอโจทกอุ์ทธรณ์ 

  ต่อมำโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ โดยอำ้งว่ำ ไดภ้ำระจ ำยอมในท่ีดินทั้งสองแปลงโดยอำยุ
ควำม แต่สิทธ์ิในท่ีดินน้ีบริษัทสืบสิทธ์ิมำจำกบรรษัทบริหำรสินทรัพยไ์ทย จึงต้องนับ
ระยะเวลำใหม่ตั้งแต่ค  ำพิพำกษำถึงท่ีสุด จนถึงวนัท่ีฟ้องคดีน้ีซ่ึงยงัไม่ถึง 10 ปี  
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  เมื่อวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ศำลนัดฟังค ำสั่งค  ำร้องขอคุม้ครองชั่วครำวชั้นอุทธรณ์ 

โดยศำลเห็นว่ำ โจทก์ฟ้องขอให้บงัคบัจ ำเลยจดทะเบียนทำงพิพำทเป็นภำระจ ำยอมแก่ท่ีดิน
โจทก์ ต่อมำบริษัทปิดทำงพิพำทไม่ให้โจทก์ใชท้ำงพิพำทออกสู่สำธำรณะ แต่โจทก์ยงัมี
เส้นทำงอ่ืนท่ีโจทก์สำมำรถใชอ้อกทำงสำธำรณะได ้จึงยงัไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน ำวิธีกำร
คุม้ครองดงักล่ำวมำใช ้จึงมีค  ำสัง่ให้ยกค ำร้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นน้ีให้เป็นพบั ปัจจุบนั
คดีอยูร่ะหว่ำงกำรจดัท ำค ำแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงครบก ำหนดในกำรยืน่ค  ำแกอุ้ทธรณ์ต่อศำลในวนัท่ี 
30 พฤษภำคม 2562 

  เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 บริษทัจึงไดด้  ำเนินกำรยืน่ค  ำแกอุ้ทธรณ์ต่อศำลเรียบร้อยแลว้ 
  ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์  โดยศำลอุทธรณ์นัดฟังค ำ

พิพำกษำในวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 
24.5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษัทมีคดีควำมฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพทัยำ คดี

หมำยเลขด ำท่ี พ.411/2561 กับนิติบุคคลอำคำรชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “จ ำเลย” โดยบริษัท
ฟ้องร้องจ ำเลยในขอ้หำขบัไล่, เรียกค่ำเสียหำย มีทุนทรัพยจ์  ำนวน 0.61 ลำ้นบำท โดยคดีอยู่
ระหว่ำงสืบพยำน 

  เมื่อวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ ์2562 ศำลนัดสืบพยำนระหว่ำงบริษทัและจ ำเลย ทนำยจ ำเลย
แถลงว่ำฝ่ำยจ ำเลยประชุมปรึกษำหำรือกันแล้ว ได้ข้อตกลงว่ำจ  ำเลยตกลงยุติกำรใช้
ประโยชน์ในท่ีดินพิพำททั้งสองแปลง รวมถึงขนยำ้ยทรัพยสิ์นและบริวำรออกไปจำกท่ีดิน
พิพำททั้งสองแปลงแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 จ  ำเลยตกลงให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัย
ของศำลในชั้นท่ีสุดในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 โดยจ ำเลยตกลงท่ีจะถอนอุทธรณ์
คดีควำมดังกล่ำว เลยขอให้ศำลมีค ำสั่งจ  ำหน่ำยคดีควำมชัว่ครำว เพ่ือรอฟังค ำวินิจฉัยชั้น
ท่ีสุดของคดีควำมดงักล่ำวก่อน 

  ซ่ึงต่อมำเม่ือจ ำเลยไม่ถอนอุทธรณ์ บริษัทก็ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีน้ี ซ่ึงศำล
พิเครำะห์แลว้ เห็นว่ำ ขอ้อำ้งท่ีอำศยัเป็นหลกัของขอ้หำในกำรต่อคดีของจ ำเลยในคดีน้ีเป็น
ขอ้อำ้งเดียวกนักบัท่ีจ  ำเลยยืน่ฟ้องบริษทัในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 อีกทั้งกำรจะ
พิจำรณำว่ำจ  ำเลยในคดีน้ีละเมิดหรือไม่ ตอ้งฟังขอ้เท็จจริงให้เป็นท่ียุติเสียก่อนว่ำจ  ำเลยมี
สิทธิใช้ท่ีดินของบริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่ คดีเร่ืองน้ีจึงมีควำมเก่ียวพนักบัคดี
แพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 กรณีน้ีศำลเห็นสมควรให้จ  ำหน่ำยคดีน้ีไวเ้ป็นกำรชัว่ครำว
เพื่อรอฟังผลคดีควำมดังกล่ำวให้ถึงท่ีสุดเสียก่อน เมื่อคดีควำมดังกล่ำวถึงท่ีสุด ให้บริษัท
แถลงเพ่ือยกคดีข้ึนพิจำรณำใหม่ต่อไป 

  ปัจจุบันศำลได้มีค  ำสั่งให้จ  ำหน่ำยคดีน้ีไวเ้ป็นกำรชั่วครำว เพ่ือรอฟังคดีแพ่งหมำย
แดงท่ี 1435/2561 ใหถึ้งท่ีสุดเสียก่อน เมื่อคดีดงักล่ำวถึงท่ีสุดแลว้ จึงจะแถลงต่อศำลเพื่อยก
คดีน้ีข้ึนมำพิจำรณำใหม่ต่อไป 

    
25. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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  งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 


