
 

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

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(กลุ่มบริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 
31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี
สิ�นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
นาํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�   
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การประมาณการตน้ทุนโครงการ  
 ความเสี�ยง  

   บริษทัประกอบกิจการขายบา้นพร้อมที�ดิน มีโครงการในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ซึ� งมี
ทั�งบา้นเดี�ยว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม โดยบริษทัตอ้งมีการจดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการ 
ซึ� งประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าที�ดิน ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพื�อ
จดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการเป็นรายแปลง และใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือ และการรับรู้ตน้ทุน
ขายสําหรับแปลงที�โอน โดยประมาณการดงักล่าวมีความซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก คือประมาณ
การตน้ทุนการกู้ยืม และประมาณการตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดทั�งโครงการ และประสบการณ์การก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
ส่วนกลางในอดีต  โดยขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสําคญัเป็นพิเศษในการตรวจสอบการจดัทาํ และทบทวนประมาณการ
ตน้ทุนโครงการตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนื�องจากมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมบริษทัมีสินคา้คงเหลือจาํนวนเงิน 172.06 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 8) และตน้ทุนการพฒันาที�ดินจาํนวนเงิน 1,890.02 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9) 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,062.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.27 ของสินทรัพยร์วม และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 บริษทัรับรู้ตน้ทุนขายจาํนวนเงิน 819.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.92 ของค่าใชจ่้ายรวม 
  

 การตอบสนองความเสี�ยง  
   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื� องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ริหารถึงการกาํหนด
นโยบายและกระบวนการในการจดัทาํประมาณการตน้ทุนโครงการ โดยไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของขอ้
สมมติฐานและวิธีการที�ผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณประมาณการตน้ทุนโครงการ และการทบทวนประมาณการ
ตน้ทุนโครงการดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการตรวจสอบหลกัฐานสนบัสนุนซึ� งแสดงถึงการประมาณการที�ดี
ที�สุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื�องการคาดการณ์การประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายตลอดระยะเวลา
โครงการ เพื�อจดัทาํประมาณการตน้ทุนการกูย้ืม และขอ้มูลงานก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื�อจดัทาํประมาณการ
ตน้ทุนงานสาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนี�ขา้พเจา้ไดมี้การเปรียบเทียบตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงกบัประมาณการ
ตน้ทุนดงักล่าว และขา้พเจา้ได้ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของนโยบายการบญัชี
เกี�ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.20  
 
ข้อมูลอื�น  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ� งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น ซึ� งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�   
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�น
ต่อขอ้มูลอื�น  
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   ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   
   เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล เพื�อให้ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบั
ดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุม
ภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�    
  ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสม
เพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
ซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั� งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง   

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆที�สําคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสําคญั
มากที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญั
ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ� น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบัญชีที� รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี� คือ นายพีระเดช   
พงษเ์สถียรศกัดิ�  
 

 
 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ� ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 4752 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
 
 
 



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

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 27,209,956.29 29,218,701.62 19,194,626.54 26,623,080.12

เงินลงทุนชัว่คราว 7 954,238.51 945,822.90 712,417.43 706,153.78

ลูกหน้ีการคา้ 72,225.00              -                  -                  -                  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                  -                  -                  -                  

สินคา้คงเหลือ 8 172,056,399.74 311,754,062.17 171,982,705.82 311,754,062.17

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 9 1,890,016,484.33 1,597,713,904.42 1,890,016,484.33 1,597,713,904.42

ท่ีดินรอการพฒันา 10 1,673,190,765.95 1,954,095,684.81 1,599,783,206.95 1,880,688,125.81

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5, 11 10,316,278.62 12,796,538.47 9,515,659.92 12,840,906.48

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,773,816,348.44 3,906,524,714.39 3,691,205,100.99 3,830,326,232.78

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 12 13,820,850.90 9,241,903.52 13,820,850.90 9,241,903.52

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                  -                  79,364,497.95       71,864,497.95       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 192,201,288.11 194,085,729.74 192,201,288.11 194,085,729.74

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 94,147,347.22 106,705,098.29 85,649,682.49 106,698,380.14

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,652,905.29 4,764,199.37 4,527,579.53 4,764,199.37

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 6,838,671.96 11,178,273.67 6,736,443.57 10,988,898.33

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 14,645,096.53 14,095,140.39 12,923,523.97       12,373,567.83       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,577,801.86 3,031,905.36 2,560,301.86 3,031,905.36

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 328,883,961.87 343,102,250.34 397,784,168.38 413,049,082.24

รวมสินทรัพย์ 4,102,700,310.31 4,249,626,964.73 4,088,989,269.37 4,243,375,315.02

สินทรัพย์
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บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 17 306,870,308.27 456,424,790.85 306,870,308.27 456,424,790.85

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 31,102,831.43 24,301,426.51 31,102,831.43 24,301,426.51

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 80,749,267.50 59,113,730.58 79,548,187.39 59,107,730.58

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 37,698,592.56 39,738,055.52 37,797,083.55 41,355,320.57

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 18,915,558.16 36,348,984.21 16,484,703.54 35,371,981.40

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

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 273,073,114.78 395,424,412.59 273,073,114.78 395,424,412.59

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 20 -                  48,161,777.52 -                  48,161,777.52

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 219,000,000.00 230,000,000.00 219,000,000.00 229,000,000.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5 2,500,000.00 3,000,000.00 -                  -                  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8,275,409.98 3,076,657.00 8,275,409.98 3,076,657.00

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 71,228,193.39 74,043,498.74 70,969,266.57 73,784,853.41

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,142,439.74 3,005,960.45 3,975,254.09 2,915,333.10

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,053,555,715.81 1,381,653,129.51 1,047,096,159.60 1,377,938,119.07
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               19 349,044,055.40 162,292,556.34 349,044,055.40 162,292,556.34
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 64,929,973.73 55,789,238.00 63,221,676.64 54,111,667.00
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 22 16,525,633.51 19,527,351.90 16,525,633.51 19,527,351.90
ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 23 42,740,740.00 42,740,740.00 39,198,150.00 39,198,150.00
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,950,237.21 1,985,592.00         3,950,237.21 1,985,592.00         
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 477,190,639.85 282,335,478.24 471,939,752.76 277,115,317.24

รวมหน้ีสิน 1,530,746,355.66 1,663,988,607.75 1,519,035,912.36 1,655,053,436.31
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,245,284,305 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00 1,245,284,305.00

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

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

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 25 75,360,000.00 74,150,000.00 75,360,000.00 74,150,000.00
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 669,306,064.01 688,674,665.98 671,779,666.01 691,358,187.71

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                  -                  -                  -                  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,567,479,755.01 2,585,638,356.98 2,569,953,357.01 2,588,321,878.71

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 4,474,199.64         -                  -                  -                  
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,571,953,954.65 2,585,638,356.98 2,569,953,357.01 2,588,321,878.71
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,102,700,310.31 4,249,626,964.73 4,088,989,269.37 4,243,375,315.02

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บาท

- 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561

รายได้ 5

รายไดจ้ากการขาย 1,211,569,864.00 1,735,259,801.00 1,211,569,864.00 1,735,259,801.00 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 20,022,256.42      22,252,087.68      15,129,440.04      16,963,887.68      

รายไดอ่ื้น 21,242,588.33      24,680,602.39      21,233,792.94      26,137,410.45      

รวมรายได้ 1,252,834,708.75 1,782,192,491.07 1,247,933,096.98 1,778,361,099.13 

ค่าใชจ่้าย 5

ตน้ทุนขาย 819,503,574.96    1,195,145,383.50 819,503,574.96    1,195,145,383.50 

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 20,954,263.92      21,061,744.39      17,076,141.39      17,102,785.31      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 141,518,305.45    175,592,053.77    141,518,305.45    175,592,053.77    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 165,577,463.56    174,845,808.13    164,332,648.72    172,754,413.27    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34,939,529.10      42,788,614.54      34,939,529.10      42,788,614.54      

ตน้ทุนทางการเงิน 30 42,316,554.76      58,661,939.70      42,104,192.59      58,016,783.78      

รวมค่าใชจ่้าย 1,224,809,691.75 1,668,095,544.03 1,219,474,392.21 1,661,400,034.17 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 28,025,017.00      114,096,947.04    28,458,704.77      116,961,064.96    

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25.3 6,779,096.80       17,796,253.83      6,670,688.03       17,796,253.83      

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,245,920.20      96,300,693.21      21,788,016.74      99,164,811.13      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,572,261.80) -                 (2,798,327.71) -                 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 -                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 18,673,658.40      96,300,693.21      18,989,689.03      99,164,811.13      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 21,771,870.56      96,300,693.21      21,788,016.74      99,164,811.13      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (525,950.36) -                 -                 -                 

21,245,920.20      96,300,693.21      21,788,016.74      99,164,811.13      

หมายเหตุ

- 9 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 18,673,658.40      96,300,693.21      18,989,689.03      99,164,811.13      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

18,673,658.40      96,300,693.21      18,989,689.03      99,164,811.13      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 31

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.017                   0.077                   0.017                   0.080                   

หมายเหตุ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,245,283,691.00   577,530,000.00     69,150,000.00       597,373,972.77     -                2,489,337,663.77   -                2,489,337,663.77   
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 25 -                   -                  5,000,000.00         (5,000,000.00) -                -                   -                -                   
จ่ายเงินปันผล -                   -                  -                  -                  -                -                   -                -                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

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

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

จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                  -                  -                  -                -                   5,000,150.00       5,000,150.00          
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 25 -                   -                  1,210,000.00         (1,210,000.00) -                -                   -                -                   
จ่ายเงินปันผล 26 -                   -                  -                  (37,358,210.73) -                (37,358,210.73) -                (37,358,210.73)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                   -                  -                  21,771,870.56       -                21,771,870.56        (525,950.36) 21,245,920.20        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                  -                  (2,572,261.80) -                (2,572,261.80) -                (2,572,261.80)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                  -                  19,199,608.76       -                19,199,608.76        (525,950.36) 18,673,658.40        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,245,283,691.00   577,530,000.00     75,360,000.00       669,306,064.01     -                2,567,479,755.01   4,474,199.64       2,571,953,954.65   

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

- 11 -

หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

บาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,245,283,691.00        577,530,000.00          69,150,000.00            597,193,376.58          -                  2,489,157,067.58        
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 26          -                        -                        5,000,000.00              (5,000,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล -                        -                        -                        -                        -                  -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,245,283,691.00        577,530,000.00          74,150,000.00            691,358,187.71          -                  2,588,321,878.71        
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 25          -                        -                        1,210,000.00              (1,210,000.00) -                  -                        
จ่ายเงินปันผล 26          -                        -                        -                        (37,358,210.73) -                  (37,358,210.73)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        21,788,016.74            -                  21,788,016.74            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        (2,798,327.71) -                  (2,798,327.71)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        18,989,689.03            -                  18,989,689.03            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,245,283,691.00        577,530,000.00          75,360,000.00            671,779,666.01          -                  2,569,953,357.01        

ก าไรสะสม
หมายเหตุ

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,245,920.20       96,300,693.21       21,788,016.74       99,164,811.13      
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 21,046,855.44       23,642,941.28       20,937,920.50       23,618,272.08      
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (4,997.34) (3,341.89) (4,997.34) (3,341.89)
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 980,000.00 -                  980,000.00 -                  
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าสินคา้ 3,967,102.84         671,397.16            3,967,102.84         671,397.16           
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (12,183,985.54) (104,765.36) (11,952,550.04) (30,000.00)
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์

   เพ่ือการลงทุน 2,962,594.25 -                  2,962,594.25 -                  
โอนสินทรัพยถ์าวรให้นิติบุคคลบา้นจดัสรร 14,770,556.34       2,442,718.66         14,770,556.34       2,442,718.66        
ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร (โอนกลบั) (1,449,006.39) -                  (1,449,006.39) -                  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร -                  514,675.08            -                  514,675.08           
ผลขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                  15,902.31              -                  -                  
ก าไรจากการตดับญัชีเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (200,712.10) (11,211,351.49) -                  (11,211,351.49)
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,702,616.41         3,271,993.21         1,702,616.41         3,271,993.21        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 4,583,040.00         16,622,645.00       4,367,528.00         16,085,882.00      
รายไดด้อกเบ้ียรับ (214,144.66) (1,600,823.13) (198,464.21) (1,595,860.93)
ดอกเบ้ียจ่าย 42,338,767.09       58,661,939.70       42,104,192.59       58,016,783.78      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 6,779,096.80         17,796,253.83       6,670,688.03         17,796,253.83      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 106,323,703.34     207,020,877.57     106,646,197.72     208,742,232.62    

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้ (72,225.00) 64,200.00 -                  -                  
สินคา้คงเหลือ 135,730,559.59     173,936,956.91 135,804,253.51     173,936,956.91 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 330,713,052.63 536,063,253.09     330,713,052.63 536,063,253.09    
ท่ีดินรอการพฒันา (310,195,326.38) (135,297,531.79) (310,195,326.38) (135,297,531.79)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,500,284.93 (9,905,032.25) 2,345,246.56 (3,791,680.28)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 454,103.50 1,081,719.00 471,603.50 1,081,719.00 

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

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 6,801,404.92 (24,668,713.26) 6,801,404.92 (24,668,713.26)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21,635,536.92 (15,929,029.11) 20,440,456.81 (15,935,029.11)

เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,039,462.96) (2,902,638.58) (3,558,237.02) (2,929,388.58)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (13,497,120.38) 9,002,488.74         (15,036,513.28) 8,082,670.41        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,198,752.98 (2,779,216.37) 5,198,752.98 (2,779,216.37)

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา (2,614,593.25) (7,752,022.64) (2,815,586.84) (7,752,022.64)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,136,479.29         2,485,373.60         1,059,920.99         2,473,607.87        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,964,645.21         1,985,592.00         1,964,645.21         1,985,592.00        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 283,039,795.34     732,406,276.91     279,839,871.31     739,212,449.87    

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 214,144.66            7,778,864.21         198,464.21            7,773,902.01        

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11,083,928.07       6,890,053.65         10,988,898.33       6,765,028.07        

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,387,657.99) (18,036,042.81) (22,271,341.35) (17,941,697.21)

เงินสดจ่ายหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค (4,704,334.80) -                  (4,704,334.80) -                  

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

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 267,245,875.28     723,789,151.96     264,051,557.70     730,559,682.74    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  6,000,000.00         55,000,000.00      

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (6,000,000.00) -                  

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (3,418.27) (3,375.14) (1,266.31) (1,253.88)

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (4,578,947.38) (84,916.92) (4,578,947.38) (84,916.92)

เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (10,847,701.83) (123,472.71) (10,847,701.83) (123,472.71)

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นถาวร 12,600,000.00       154,766.36            12,368,564.50       80,000.00             

เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (11,692,394.64) (4,384,969.26) (3,096,687.36) (4,384,969.26)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (653,430.85) (80,774.30) (523,930.85) (80,774.30)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 20,000,000.00 -                  -                  -                  

เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย (14,999,850.00) -                  (7,500,000.00) (60,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (10,175,742.97) (4,522,741.97) (14,179,969.23) (9,595,387.07)
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (149,554,482.58) 52,239,667.01 (149,554,482.58) 52,239,667.01 

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                  (835,313.28) -                  (835,313.28)

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -                  50,000,000.00       -                  50,000,000.00      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (48,161,777.52) (163,963,644.88) (48,161,777.52) (163,963,644.88)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  52,100,000.00       -                  51,100,000.00      
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,000,000.00) (98,100,000.00) (10,000,000.00) (98,100,000.00)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ -                  55,600,000.00       -                  1,500,000.00        
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (500,000.00) (69,500,000.00) -                  (18,400,000.00)
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 332,575,346.26     534,529,832.08     332,575,346.26     534,529,832.08    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (268,175,145.01) (1,002,513,796.90) (268,175,145.01) (1,002,513,796.90)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (76,904,608.06) (121,318,814.21) (76,625,772.47) (119,650,621.08)
จ่ายเงินปันผลจ่าย (37,358,210.73) -                  (37,358,210.73) -                  
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (259,078,877.64) (711,762,070.18) (257,300,042.05) (714,093,877.05)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (2,008,745.33) 7,504,339.81         (7,428,453.58) 6,870,418.62        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 29,218,701.62       21,714,361.81       26,623,080.12       19,752,661.50      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 27,209,956.29       29,218,701.62       19,194,626.54       26,623,080.12      

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 702,000.00            627,000.00            662,000.00            627,000.00           
   เงินฝากธนาคาร 26,507,956.29       28,591,701.62       18,532,626.54       25,996,080.12      

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 27,209,956.29       29,218,701.62       19,194,626.54       26,623,080.12      

2) ในปี 2562 และ 2561 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนพฒันาท่ีดินเขา้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินรอการพฒันาจ านวนประมาณ 337.54 ลา้นบาท และ 45.55 ลา้นบาท 
ตามล าดบั

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

บาท

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

วนัที� 31 ธันวาคม 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 งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บา้น และ
ศูนยฟื์� นฟูสุขภาพและดูแลผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

 (ค)  ชื�อบริษทัใหญ่ 
    ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั  สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมและการดําเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนี�ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยที�บริษทั 
เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทั�งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี�  

 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ทั�งทางตรงและทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 2562  2561   

บริษทัยอ่ย      

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

บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - ถือโดย      

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั      

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั 60.00  -  ศูนยฟื์� นฟสุูขภาพและดูแลผูสู้งอาย ุ
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 2.2  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซึ� งรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละ ดงันี�  : 
 อตัราร้อยละของยอดสินทรัพย์

ของบริษทัยอ่ยซึ� งรวมอยูใ่นงบ

แสดงฐานะทางการเงินรวม 

 อตัราร้อยละของยอดรายไดข้อง

บริษทัยอ่ยซึ� งรวมอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 

 2562  2561  2562  2561 

บริษทัยอ่ย        

บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 2.04  1.82  2.35  0.08 

บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 0.04  0.05  39.70  7.71 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - ถือโดย         

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั 0.37  -  0.30  - 

 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซื�อ สาํหรับการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยที�รวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 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. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํและนําเสนองบการเงิน 

 3.1  หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 
   งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการไดท้าํขึ�น
ตามแบบกาํหนดรายการย่อที�ตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที�กาํหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

   งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

   งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบาย
การบญัชี 
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 3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
    ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ� ง
มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562  มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
 3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
    ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งมีการ
เปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

    มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื�องมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี�ยวกับ
วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ
เกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี� จะนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั
เครื�องมือทางการเงินเมื�อมีผลบงัคบัใช ้
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การ
วดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หนี� สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�น
มีมูลค่าตํ�า การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

    ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบ
การเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
4. นโยบายการบัญชีสําคัญ 
 4.1 การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้าย 
  รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์

   รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เมื�อบริษทัและบริษทัย่อยได้โอนอาํนาจควบคุมใน
สินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมีการส่งมอบบา้นพร้อมที�ดินหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์สดงตามมูลค่าที�ได้รับหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับบา้นพร้อม
ที�ดินหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด 

  การจ่ายชาํระค่าใชจ่้ายแทนลูกคา้ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคล 

โดยจ่ายแทนลูกคา้เมื�อลูกคา้จดทะเบียนโอนบา้นหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ฝ่ายบริหารของ
บริษทัและบริษัทย่อยพิจารณาว่ารายการเหล่านี� เป็นสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้ลูกค้า ดังนั�นจึงบันทึก
รายการดงักล่าวหักจากมูลค่ารายไดใ้นสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้จากเดิมที�บนัทึกเป็นตน้ทุนในการจดั
จาํหน่าย 

   เงินค่างวดส่วนที�เก็บก่อนการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซื้�อจะบนัทึกเป็นค่างวดที�ยงัไม่รับรู้เป็นรายได ้

   ตน้ทุนขายจะคาํนวณตามตน้ทุนทั�งหมดที�ประมาณการวา่จะเกิดขึ�นจริงของโครงการ อยา่งไร
ก็ดีตน้ทุนขายจะถูกปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริงในกรณีที�ปัจจยัตน้ทุนจริงเปลี�ยนไปอยา่งเป็น
นยัสาํคญั 

   ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายที�ดิน บา้นพร้อมที�ดินและตน้ทุนจากการขายอาคารชุด บริษทัได้
ทาํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาที�ดินทั�งหมดตามเกณฑพ์ื�นที�ที�ขาย 

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งบนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโดยวธีิอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ 
(Percentage of completion method) เงินค่างวดที�เก็บไดเ้กินกวา่อตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จจะบนัทึก
เป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ส่วนที�ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกเก็บเงินจะบนัทึกเป็นลูกหนี�การคา้ 

 



- 20 - 
 

 

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งบนัทึกรายไดค้่าบริหารหมู่บา้นเมื�อให้บริการแลว้เสร็จตามระยะเวลาของ
สัญญา 

   บริษัทย่อยแห่งหนึ� งบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกัโดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื�อ
ใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดอื้�น และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
    

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
   เงินสดประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตั�วสัญญาใชเ้งินที�จะครบ

กาํหนดภายใน 3 เดือนขา้งหนา้ โดยไม่รวมรายการเงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกนั 
 

 4.3 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญตามจาํนวนหนี� ที�คาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี�

ไม่ไดท้ั�งนี� โดยการประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี�ในอดีตควบคู่กบัการวเิคราะห์ฐานะ
ปัจจุบนัของลูกหนี�  

 
 4.4 สินคา้คงเหลือ 

   สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื�อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ� งที�ดิน ค่าพัฒนาที�ดิน ค่า
ก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   สินคา้เพื�อบริการคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที�ไดรั้บ
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

   วสัดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที�ไดรั้บแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

   มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ เป็นการประมาณราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื�อใหข้ายสินคา้ได ้

 
 4.5 ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน และที�ดินรอการพฒันา 

   ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซึ� งที�ดิน
ค่าพฒันาที�ดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ 

   ที�ดินรอการพฒันาเป็นที�ดินที�บริษทัและบริษทัย่อยมีความตั�งใจที�จะถือไวเ้พื�อประโยชน์ใน
อนาคต ราคาทุนประกอบดว้ย ค่าที�ดินและค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งที�ดิน รวมทั�งตน้ทุน
การกูย้มืที�เกิดในระหวา่งการพฒันาที�ดิน เฉพาะในขณะที�มีการพฒันาที�ดินนั�น  

   ตน้ทุนการพฒันาที�ดินและที�ดินรอการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

   บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 4.6 ตน้ทุนการกูย้มื 
   ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูที้�ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยห์รือพฒันาโครงการที�ตอ้งใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ไดต้ามประสงค์หรือเมื�อการก่อสร้างเสร็จสิ�นหรือ
หยุดชะงกัลงจนกว่าจะมีการดาํเนินการพฒันาต่อไป ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื�น ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายใน
งวดที�เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบี�ยและตน้ทุนอื�นที�เกิดขึ�นจากการกูย้มืนั�น ๆ 

   สําหรับเงินกู้ที�กู ้มาโดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพื�อพัฒนาโครงการ ดอกเบี� ยจ่ายดังกล่าว
ประกอบดว้ยดอกเบี�ยที�จ่ายจริงหักดว้ยรายได้จากการนาํเงินกูน้ั�นไปลงทุนชั�วคราว ส่วนเงินที�กูม้า
เพื�อวตัถุประสงค์ทั�วไปดอกเบี�ยจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั�นดว้ยอตัราการตั�งขึ�น
เป็นทุน อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของตน้ทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที�ไม่
รวมตน้ทุนการกูย้มืของเงินที�กูม้าโดยเฉพาะ 

 
 4.7 เงินลงทุน  

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการที�บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซึ� งโดยทั�วไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ� งหนึ� ง บริษทัไดร้วมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทั�งอาํนาจควบคุมหมดไป 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 
  เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
   มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อ

หลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี� คาํนวณโดยใช้อตัรา
ผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย มูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 
 4.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

    อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนในการได้มาซึ� งที�ดิน ค่าพฒันา
ที�ดิน ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยตรง 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ที�ดินไม่มีการหกัค่าเสื�อมราคา 
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   ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประเภทอาคารพกัอาศยัให้เช่าคาํนวณจาก
ราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี�  

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 30  ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 10  ปี 
เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 5  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี 

   ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 

 4.9 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
   ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม 

และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ราคาทุนรับรู้เมื�อเริ�มแรกที�ได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั�งตน้ทุนในการรื�อถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยซึ์� งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

   ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี�  

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5  ปี 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 5  ปี 
เครื�องใชส้าํนกังาน 5  ปี 
เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมื�อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั�นมีตน้ทุนที�มีนยัสําคญัเมื�อเทียบกบัตน้ทุนทั�งหมด
ของสินทรัพยน์ั�น 

   ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
   ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั�ง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
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 4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�บริษทัซื�อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัที�
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี�  

ค่าลิขสิทธิ� โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี 
  
 4.11 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 

   เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น (รวมยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั) แสดงใน
ราคาทุน 

 
 4.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์
อื�นทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน หากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

   ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ 

   ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าที�ระมดัระวงัที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ และสามารถสะท้อนถึงจาํนวนเงินที�
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�น
ผูซื้� อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
เพิ�มขึ�นในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาสะสม
หรือค่าตดัจาํหน่าย 
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 4.13 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

   บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั

ที�ทาํหนา้ที�ถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการที�เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ�งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั�ง

สมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั�น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 4.14 ประมาณการหนี� สิน 

   ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระ

หนี� สินเกิดขึ�นจากภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี� สิน

ดงักล่าว โดยภาระหนี� สินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

 

 4.15 สัญญาเช่าการเงิน 

   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที�ได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น

ให้กบับริษทั และบริษทัมีความตั�งใจที�จะใช้สิทธิในการซื�อทรัพยสิ์นเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนดของ

สัญญาเช่า ถูกบนัทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

   ณ วนัเริ�มตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนั

สาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจาํนวนดอกเบี�ย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ในงวดปีปัจจุบนัตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

 4.16 เครื�องมือทางการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดง

ฐานะการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 

   เครื� องมือทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน ลูกหนี� การคา้และเจา้หนี�
การคา้รวมตั�วเงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืม ซึ� งนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไว้

ในแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 
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 4.17 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั�น 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน

สาํรองเลี�ยงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�

พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี�ยงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที�บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปี
ที�เกิดรายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ ซึ� งบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใช้ขอ้สมมติที�หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 
 4.18 กาํไรต่อหุน้ 

   กาํไรต่อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร
สาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกและเรียกชาํระ
แลว้ในระหวา่งปี 

 
4.19 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที�จะตอ้งจ่าย คาํนวณตาม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ 20% ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ� งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก
ดว้ยรายการที�ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
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  นอกจากนี� บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดโ้ดยใชเ้กณฑ์การรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรกาํหนดและตามคาํสั�งกรมสรรพากร เรื�องการคาํนวณกาํไร
และเงินไดสุ้ทธิสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยซึ์� งจะแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีที�เลือกปฏิบติั
ในบางกรณีได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยแ์ละตน้ทุนขาย ดอกเบี� ยจ่าย และค่า
เสื�อมราคาสาํหรับกลุ่มทรัพยสิ์นประเภทค่าพฒันาสาธารณูปโภค เพื�อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  
  บริษทัยอ่ยอีก 1 แห่ง บนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนที�จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีที�กาํหนดโดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึ� งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี อตัราภาษีเงิน
ไดเ้ป็นดงันี�  

 อตัราภาษี 
 2562  2561 
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้(บาท)    
1 - 300,000 ยกเวน้  ยกเวน้ 
300,001 - 3,000,000 15%  15% 
มากกวา่ 3,000,000 20%  20% 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ�นจากผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�
เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื�อมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอที�จะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
ที�บริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหนี� สิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
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   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี� ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
    ดงันั�นบริษทัและบริษทัย่อยจึงหักกลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั 

 
 4.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการดงักล่าวนี� จะส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัรายได ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละ
หนี� สิน และต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจ
เกิดขึ�น ซึ� งผลที�เกิดขึ� นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 
 4.20.1 ประมาณการตน้ทุนโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการตน้ทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจา้ง
ปลูกสร้างบา้น จากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและมูลค่าวสัดุ
ก่อสร้างที�ตอ้งใชใ้นโครงการปลูกสร้างบา้นดงักล่าว รวมถึงคา่แรง ค่าโสหุ้ย ตน้ทุนการกูย้ืม 
และตน้ทุนงานสาธารณูปโภคที�ตอ้งใชใ้นงานโครงการปลูกสร้างบา้นจนเสร็จ ประกอบกบั
การพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปลี�ยนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ�าเสมอ และทุกคราวที�
ตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 
 4.20.2 สัญญารับเหมาก่อสร้าง 

   บริษทัย่อยรับจา้งปลูกสร้างบา้นให้แก่ลูกคา้ภายในโครงการของบริษทัโดยอา้งอิงกบั
ขั�นความสําเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญาตามอตัราร้อยละที�วิศวกรกาํหนดทั�งนี� ไม่รวม
ตน้ทุนที�ดิน เมื�อกิจการสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 
ขั�นความสําเร็จของงานก่อสร้างถูกกาํหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดย
วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณขั�นความสําเร็จของงาน
โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลที�ไดรั้บจากวศิวกร 
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 4.20.3 ประมาณการผลขาดทุนสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้นและรับจา้งปลูกสร้างบา้น 
   ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจและขอ้มูลต่างๆที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการ
รับประกนัผลงานและการเรียกร้องค่าความเสียหายจากงานปลูกสร้างบา้นตามสัญญา โดย
อาศยัการประเมินสถานะของโครงการ การวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความเสียหายที�เกิดขึ�นจริงและ
ขอ้มูลสถิติในอดีต เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่าง
กนัอาจมีผลต่อจาํนวนประมาณการค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการปลูกสร้างบา้น 

 
 4.20.4 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน และที�ดินรอการพฒันา 
  ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

   ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือนั�น โดยค่าเผื�อการลดลง
ของมูลค่าสุทธิที�จะได้รับพิจารณาจากราคาที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั�น และค่าเผื�อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลื�อนไหวช้าหรือเสื�อม
คุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื�อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือที�ประมาณได ้เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมที�มีในบญัชี ค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั�งที�ลดลงและเพิ�มขึ�นจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้
ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
  ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดิน และที�ดินรอการพฒันา 
   บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าตน้ทุนการพฒันาที�ดิน และที�ดินรอ

การพัฒนา เมื�อพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ ฝ่ายบริหาร
พิจารณาปรับลดมูลค่าของตน้ทุนการพฒันาที�ดิน และที�ดินรอการพฒันาเท่ากบัมูลค่าที�คาด
วา่จะไดรั้บคืนสุทธิ  

 
 4.20.5 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 

   บริษทัประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น โดยใช้อตัราตามที�กฎหมาย
กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ โดยบนัทึก
รับรู้หนี� สินตามสัดส่วนพื�นที�ที�มีการโอนกรรมสิทธิ� แลว้ 

 
 4.20.6 สัญญาเช่า  

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง
การเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อ
พิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าว
แลว้หรือไม่ 
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 4.20.7 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  
   ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากการไม่สามารถรับชาํระหนี� คืนจากลูกหนี�
แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประวติัการจ่ายชําระหนี�  อายุของหนี� ที�คงค้างและฐานะการเงินที�
เป็นอยูใ่นขณะนั�น 

 
 4.20.8 ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

   บริษทัจะตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานาน 
การที�จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่
นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
 4.20.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและค่าเสื�อมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์
เพื�อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

   นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ
คืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที�
เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 
 4.20.10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการ
ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคาร และอุปกรณ์ และ
ตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเช่นนั�น
เกิดขึ�น 

   นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบั
การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 
  4.20.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   ในการบันทึกและวดัมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วนัที�ได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือก
อตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 
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  4.20.12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
   บริษทัและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ช้เมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ใน
การนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกําไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 
  4.20.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
   หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัรา
คิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวน
พนกังาน เป็นตน้ 

 
  4.20.14 ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณการมูลค่าจ่ายซื�อที�ดินโครงการอสังหาริมทรัพย ์โดย

ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการจากมูลค่าจ่ายซื�อที�ดินจากลูกคา้เดิมของโครงการในอดีต 
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5. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั 
  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ส่วนหนึ�งของบริษทัเกิดขึ�นจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนั 
โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวซึ� งเป็นรายการปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบการเงินตามมูลฐานที�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 ศิริอรุณ เวลเนส 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 แมแนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะ คาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   ไทย  เป็นผูถื้อหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชั�น จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

นางพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คุณอรอุษา  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 
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  รายการบญัชีที�มีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายกาํหนดราคา  2562  2561  2562  2561 

รายการในระหวา่งปี          

บริษทัยอ่ย          

ดอกเบี�ยรับ          

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  -  82,705.47 

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  - -  22,212.33  1,382,504.79 

รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน         

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  60,000.00  60,000.00 

 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั อตัรา 297,160 บาทต่อเดือน  - -  297,160.00  - 

รายไดอื้�นๆ - ค่าสาธารณูปโภค         

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  16,822.44  16,822.44 

 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั อตัรา 24,149.53 บาทต่อเดือน  - -  51,303.73  - 

ค่าบริหารโครงการ          

 บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ขั�นตํ�า  25,000 บาท / โครงการ  - -  2,560,000.00  2,130,000.00 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง          

รายไดจ้ากการขาย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ราคาตลาด  1,347,879.00  -  1,347,879.00  - 

รายไดอื้�นๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั พรีแค๊สท ์สเตชั�น จาํกดั อตัรา 20,000 บาท ต่อเดือน และ  720,000.00  720,000.00  720,000.00  720,000.00 

 อตัรา 40,000 บาท ต่อเดือน         

ค่าบริการก่อสร้างบา้น          

 บริษทั พรีแค๊สท ์สเตชั�น จาํกดั ราคาที�ตกลงร่วมกนั  67,121,295.88  68,064,840.00  67,121,295.88  68,064,840.00 

ค่าซื�อวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  26,999,500.96  13,609,759.61  26,705,441.95  13,609,759.61 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั�น แอนด ์เดคคอร์เรชั�น จาํกดั ราคาตลาด  259,215.12  4,683.39  259,215.12  4,683.39 

ค่าเช่าที�ดิน          

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

ค่าสมาชิกกอลฟ์          

 บริษทั นาํชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตลาด  180,000.00  580,000.00  180,000.00  580,000.00 

ดอกเบี�ยจ่าย          

 คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  164,465.73  1,107,906.82  -  501,494.52 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี  13,172,541.10  14,921,234.25  13,165,924.66  14,918,398.63 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ที�มีสาระสาํคญั ดงันี�  
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  52,000,000.00 

 ยอดเพิ�มระหวา่งปี  - -  6,000,000.00  - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  (6,000,000.00)  (52,000,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  - 

 - บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั        

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  - -  -  3,000,000.00 

 ยอดเพิ�มระหวา่งปี  - -  -  - 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  - -  -  (3,000,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - -  -  - 

   - - -  - 

ค่าเช่าคา้งรับ         

 บริษทั ควอลิตี�  ลีฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - -  - 

ค่าบริการไฟฟ้า ประปาคา้งรับ       

 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - - 19,255.00  - 

ดอกเบี�ยคา้งรับ         

 บริษทั ควอลิตี�  ลีฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - - -  82,705.47 

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

   - - -  82,705.47 

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิตี�  ลีฟวิ�ง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  - -  69,550.00  - 

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

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  323,000.00  - 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชั�น แอนด ์         

  เดคคอร์เรชั�น จาํกดั  51,643.02  2,329.39  51,643.02  2,329.39 

 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั  7,674,675.95  3,220,470.68  7,380,616.94  3,220,470.68 

 - บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชั�น จาํกดั  29,972,273.59  35,755,555.45  29,972,273.59  35,755,555.45 

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

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

   37,698,592.56  39,738,055.52  37,797,083.55  41,355,320.57 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย         

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั  3,317,356.18  7,145,202.08 3,317,356.18  7,142,366.46 

   3,317,356.18  7,145,202.08  3,317,356.18  7,142,366.46 
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ�ง จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  230,000,00.00  276,000,000.00  229,000,000.00  276,000,000.00 

 ยอดเพิ�มระหวา่งปี  -  52,100,000.00  -  51,100,000.00 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  (11,000,000.00)  (98,100,000.00)  (10,000,000.00)  (98,100,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  219,000,000.00  230,000,00.00  219,000,000.00  229,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ        

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  3,000,000.00  16,900,000.00  -  16,900,000.00 

 ยอดเพิ�มระหวา่งปี  -  55,600,000.00  -  1,500,000.00 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  (500,000.00)  (69,500,000.00)  -  (18,400,000.00) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  2,500,000.00  3,000,000.00  -  - 

 
  เงินกู้ยืมกรรมการและเงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัที�เกิดขึ�นส่วนใหญ่ ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนของบริษทั และจ่ายชาํระเงินกูย้มืของบริษทั 
  เงินกูย้มืกรรมการและเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็นการกูย้มืโดยออกเป็นตั�วสัญญาใช้

เงิน โดยเสียอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และกาํหนดจ่ายชาํระเมื�อทวงถาม 
 
 ภาระคํ�าประกนักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดใ้ห้สถาบนัการเงินแห่งหนึ� ง ออกหนงัสือคํ�าประกนั
เพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 
 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที�
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�น ทั�งนี�
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที�กาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ได้แก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ผูบ้ริหาร        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

 ผลประโยชน์ระยะสั�น 33,609,454.10  39,111,550.54  33,609,454.10  39,111,550.54 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,330,075.00  3,677,064.00  1,330,075.00  3,677,064.00 

 รวม 34,939,529.10  42,788,614.54  34,939,529.10  42,788,614.54 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 702,000.00  627,000.00  662,000.00  627,000.00 

เงินฝากกระแสรายวนั 5,550,389.67  21,505,559.50  5,286,296.31  20,689,921.06 

เงินฝากออมทรัพย ์ 20,957,566.62  7,086,142.12  13,246,330.23  5,306,159.06 

  รวม 27,209,956.29  29,218,701.62  19,194,626.54  26,623,080.12 

 
  เงินฝากธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ไดรั้บดอกเบี�ยในอตัราลอยตวัตามอตัราที�ธนาคารกาํหนด 
 
7. เงินลงทุนชั�วคราว  
  บญัชีประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  2562  2561 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ 6 เดือน  241,821.08  241,821.08  239,669.12  239,669.12 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  129,175.73  129,175.73  127,909.42  127,909.42 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี�   498,517.00  583,241.70  498,517.00  578,244.36 

   รวม  869,513.81  954,238.51  866,095.54  945,822.90 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  2562  2561 

  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน  129,175.73  129,175.73  127,909.42  127,909.42 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้         

 - กองทุนเปิดไทยพาณิชยส์ะสมทรัพย ์         

  ตราสารหนี�   498,517.00  583,241.70  498,517.00  578,244.36 

   รวม  627,692.73  712,417.43  626,426.42  706,153.78 
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8. สินค้าคงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  
 2562  2561 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 180,342,204.81  316,146,458.32 
สินคา้เพื�อบริการ 73,693.92  - 
หกั ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (8,359,498.99)  (4,392,396.15) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 172,056,399.74  311,754,062.17 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 180,342,204.81  316,146,458.32 
หกั ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ลดลง (8,359,498.99)  (4,392,396.15) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 171,982,705.82  311,754,062.17 

 
ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้มีการเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี ดงันี�  

 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
ยอดตน้ปี 4,392,396.15  3,720,998.99 
เพิ�มขึ�น 3,967,102.84  671,397.16 
ลดลง -  - 
ยอดสิ�นปี 8,359,498.99  4,392,396.15 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�เซ็นสัญญาแลว้ ดงันี�  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ 73  180.34  163  316.15 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จที�เซ็นสัญญา        
 จะซื�อจะขายแลว้ (2)  (2.88)  (25)  (51.42) 
บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปที�ยงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซื�อจะขาย 71  177.46  138  264.73 

 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินค้าคงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 61.67 ล้านบาท และ 
219.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปคํ�าประกนัส่วนหนึ�งของวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
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9. ต้นทุนการพฒันาที�ดิน 
  9.1 ตน้ทุนการพฒันาที�ดินที�เกิดขึ�นแลว้ ประกอบดว้ย 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ที�ดินและค่าพฒันาที�ดิน 2,873,114,178.18  2,962,707,367.99  2,873,114,178.18  2,962,707,367.99 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค 1,046,323,011.56  1,140,774,908.78  1,046,323,011.56  1,140,774,908.78 

บา้นระหวา่งปลูกสร้าง 4,970,629,978.23  5,710,387,537.20  4,970,629,978.23  5,710,387,537.20 

ดอกเบี�ยคิดเขา้ตน้ทุน 517,658,330.09  491,776,329.18  517,658,330.09  491,776,329.18 

 รวม 9,407,725,498.06  10,305,646,143.15  9,407,725,498.06  10,305,646,143.15 

หกั โอนไปสินคา้สาํเร็จรูป     (180,342,204.81)  (316,146,458.32) (180,342,204.81) (316,146,458.32)

 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (7,337,366,808.92)  (8,391,785,780.41) (7,337,366,808.92) (8,391,785,780.41)

ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน - สุทธิ 1,890,016,484.33  1,597,713,904.42  1,890,016,484.33  1,597,713,904.42 

  
   ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที�ดินและสิ� งปลูกสร้างบนที�ดินในโครงการของบริษทั 

ส่วนใหญ่ไดน้าํไปคํ�าประกนัส่วนหนึ� งของวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งส่วนหนึ�ง
จาํนวนเงินประมาณ 31.91 ลา้นบาท และ 53.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการ
พฒันาที�ดิน โดยมีอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบี� ยเท่ากบัร้อยละ 5.69 และร้อยละ 
7.01 ตามลาํดบั  

 
 9.2 ภาระจากการพฒันาโครงการที�ดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูต่น้ปี 21  20 
จาํนวนโครงการที�เปิดใหม ่ 2  2 
จาํนวนโครงการที�ปิดแลว้ (4)  (1) 
จาํนวนโครงการที�โอนไปที�ดินรอพฒันา -  - 
จาํนวนโครงการที�ดาํเนินการอยูสิ่�นปี 19  21 

มูลค่าขายรวมของโครงการที�เปิดดาํเนินการอยู ่(ลา้นบาท) 15,434.82  13,933.31 
มูลค่าซื�อขายที�ไดท้าํสัญญาแลว้ทั�งสิ�น (ลา้นบาท) 12,042.20  10,660.44 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    
 ที�เปิดดาํเนินการอยู ่ 78.02  76.51 
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  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีขอ้ผูกพนัที�จะตอ้งทาํการพฒันาโครงการในส่วน
ของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการที�ดาํเนินอยูเ่ป็นมูลค่า 83.98 ลา้นบาท และ 38.88 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  

 
10. ที�ดินรอการพฒันา 

 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

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

บวก  ซื�อเพิ�มในระหวา่งปี 64,846,200.00 153,625,457.00 64,846,200.00 153,625,457.00 

 ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการเพิ�มขึ�น - 15,843,800.00 - 15,843,800.00 

 รับโอนมาจากตน้ทุนพฒันาที�ดิน 65,444,591.74 45,546,972.93 65,444,591.74 45,546,972.93 

 รวม 2,084,386,476.55 2,008,650,918.64 2,010,978,917.55 1,935,243,359.64 

หกั ขายในระหวา่งปี (337,544,693.54)  (36,227,308.62)  (337,544,693.54)  (36,227,308.62)

 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันาที�ดิน (73,651,017.06)  (18,327,925.21)  (73,651,017.06)  (18,327,925.21)

ยอดคงเหลือ 1,673,190,765.95  1,954,095,684.81  1,599,783,206.95  1,880,688,125.81 

 
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้าํที�ดินรอการพฒันาบางส่วนจาํนวนเงิน 1,599.78 

ลา้นบาท และ 1,880.69 ล้านบาท ตามลาํดบั นําไปคํ� าประกนัวงเงินกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

 
11.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น  

       สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,460,110.86  3,285,467.68  4,448,517.34  3,276,179.28 

ลูกหนี�กรมสรรพากร 741,061.17  244,646.85  199,958.69  244,646.85 

เงินให้กูย้มืพนกังาน 491,425.93  446,277.16  447,400.98  433,264.29 

เงินจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญา 41,670.00  41,670.00  41,670.00  41,670.00 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 548.50  -  -  82,705.47 

ลูกหนี� อื�น 1,024,614.11  6,859,312.97  1,024,323.76  6,844,754.97 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 4,167,404.05  1,549,719.81  3,964,345.15  1,548,241.62 

          รวม 10,926,834.62  12,427,094.47  10,126,215.92  12,471,462.48 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,590,556.00)  (610,556.00)  (1,590,556.00)  (610,556.00)

          สุทธิ 9,336,278.62  11,816,538.47  8,535,659.92  11,860,906.48 
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ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญมีการเปลี�ยนแปลงในระหวา่งปี ดงันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
ยอดตน้ปี 610,556.00  610,556.00 
เพิ�มขึ�น 980,000.00  - 
ลดลง -  - 
ยอดสิ�นปี 1,590,556.00  610,556.00 

 
12. เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกนั 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากประจํา จาํนวนเงิน 13,820,850.90 บาท และ 
9,241,903.52 บาท ตามลาํดบั ไดน้าํไปวางเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะส่วนกลาง คํ�าประกนัการขอกูเ้งินของลูกคา้ และคํ�าประกนัการใช้นํ� ามนั ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 34.3 

  เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยในอตัราลอยตวัตามที�ธนาคารกาํหนด 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
     วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

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

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทัยอ่ย                 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี�                 

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 77,500,000.00  70,000,000.00  100  100  80,282,376.91  72,665,121.91  79,364,497.95  71,864,497.95 

บริษทั ควอลิตี�  ลิฟวิ�ง                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000,000.00  1,000,000.00  100  100  (2,959,205.87)  (3,840,756.69)  -  - 

         77,323,171.04  68,824,365.22  79,364,497.95  71,864,497.95 

หกั : ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         -  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ         77,323,171.04  68,824,365.22  79,364,497.95  71,864,497.95 

 
   เมื�อวนัที� 12 สิงหาคม 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของ 

 บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเมน้ท์ จาํกดั จาํนวน 15 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 70 ลา้นบาท
 เป็นจาํนวน 85 ล้านบาท เพื�อให้บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี�  แมเนจเม้นท์ จาํกดั มีเงินทุนสําหรับในการ
 ดาํเนินธุรกิจ โดยวนัที� 13 สิงหาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าเพิ�มทุนดงักล่าวแลว้ จาํนวน 7.50 ลา้นบาท 
 และไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2562  
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที�  จาํนวนที�  จาํนวนที�รับโอน  ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 61  เพิ�มขึ�น  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          

ที�ดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า 152,629,634.13  4,952,197.61  -  -  157,581,831.74 

ส่วนปรับปรุงอาคาร -  604,233.33  -  -  604,233.33 

ระบบสาธารณูปโภค 26,081,113.24  5,094,011.07  (5,152,951.07)  -  26,022,173.24 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 10,609,493.03  197,259.82  -  -  10,806,752.85 

 รวม 234,680,712.59  10,847,701.83  (5,152,951.07)  -  240,375,463.35 

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม          

อาคารพกัอาศยัใหเ้ช่า (19,671,449.97)  (4,910,973.51)  -  -  (24,582,423.48) 

ส่วนปรับปรุงอาคาร -  (15,229.94)  -  -  (15,229.94) 

ระบบสาธารณูปโภค (12,482,859.96)  (2,729,275.93)  2,190,356.82  -  (13,021,779.07) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (8,440,672.92)  (2,114,069.83)  -  -  (10,554,742.75) 

 รวม (40,594,982.85)  (9,769,548.21)  2,190,356.82  -  (48,174,175.24) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน-สุทธิ 194,085,729.74        192,201,288.11 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี   จาํนวนที�  จาํนวนที�  จาํนวนที�รับโอน  ยอดตามบญัชี  

 ณ 31 ธ.ค. 60  เพิ�มขึ�น  ลดลง  (โอนออก)  ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          

ที�ดิน 45,360,472.19  -  -  -  45,360,472.19 

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร -  -  -  -  - 

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 10,544,960.32  64,532.71  -  -  10,609,493.03 

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

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม          

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร -  -  -  -  - 

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (6,331,548.88)  (2,109,124.04)  -  -  (8,440,672.92) 

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

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน-สุทธิ 204,099,866.45        194,085,729.74 

 
 บาท 

 2562  2561 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 9,769,548.21  10,137,609.42 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัเป็นอาคารพกัอาศยัให้เช่าที�ตั� งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
บริษทัแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุน ทั�งนี� ส่วนของที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง (ไม่รวมเครื�อง
ตกแต่งและติดตั�ง) มีมูลค่ายติุธรรมที�ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
โดยใช้วิธีต้นทุน (Cost Approach) เป็นจาํนวนเงิน 201.60 ล้านบาท และ 206.52 ล้านบาท ตามลําดับ  
ซึ� งมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวเป็นขอ้มูลในระดบั 3 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.6) 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 
15,129,440.04 บาท และ 16,963,887.68บาท ตามลาํดบั และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานและตน้ทุนทางการเงิน 
จาํนวนเงิน 25,705,319.08 บาท และ 24,204,206.87 บาท ตามลาํดบั ที�ไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนทั�งจาํนวนไปคํ� า
ประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

 
15. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย  
 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 

 

จาํนวน 

ที�ลดลง 

 จาํนวนที�รับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          

ที�ดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

          - สโมสร    60,650,857.18  -  ( 362,046.00)  ( 14,477,079.07)  45,811,732.11 

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

            - สโมสร    109,578,323.68  -  ( 682,200.00)  ( 10,623,976.61)  98,272,147.07 

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  5,023,562.78    ( 83,750.00)  16,958,099.29 

เครื�องอุปกรณ์การแพทย ์ -  1,124,795.35  -  -  1,124,795.35 

เครื�องออกกาํลงักาย-กายภาพบาํบดั -  13,551.41  -  -  13,551.41 

เครื�องใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแตง่ ภายในหอ้ง -  1,459,010.56  -  -  1,459,010.56 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 9,233,580.14  287,406.10  -  -  9,520,986.24 

เครื�องใชส้าํนกังาน 18,447,448.05  2,644,835.72  -  -  21,092,283.77 

เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 16,078,473.61  657,297.15  -  -  16,735,770.76 

เครื�องครุภณัฑห์อ้งครัว/หอ้งอาหาร -  77,433.70  -  -  77,433.70 

วสัดุครุภณัฑก์ารแพทยอื์�นๆ ที�มิใช่ยา -  18,504.66  -  -  18,504.66 

เครื�องใชไ้ฟฟ้า ภายในหอ้ง -  150,597.21  -  -  150,597.21 

ชุดเครื�องนอน เครื�องใชผู้รั้บบริการ -  235,400.00  -  -  235,400.00 

ยานพาหนะ 26,163,035.63  -  -  -  26,163,035.63 

    รวม 309,460,729.04  11,692,394.64  ( 1,044,246.00)  ( 25,184,805.68)  294,924,072.00 
 

 

 

 



- 42 - 
 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 

 

จาํนวน 

ที�ลดลง 

 จาํนวนที�รับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม                                       

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

           - สโมสร (84,846,146.69)  ( 4,045,434.87)  628,231.54  10,335,489.97  ( 77,927,860.05) 

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร (6,727,561.30)  (876,637.90)  -  78,759.37  (7,525,439.83) 

เครื�องอุปกรณ์การแพทย ์ -  ( 29,119.90)  -  -  ( 29,119.90) 

เครื�องออกกาํลงักาย-กายภาพบาํบดั -  ( 389.84)  -  -  ( 389.84) 

เครื�องใชเ้ฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ภายในหอ้ง -  ( 40,311.82)  -  -  ( 40,311.82) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (8,546,094.31)  ( 147,745.61)  -  -  (8,693,839.92) 

เครื�องใชส้าํนกังาน (14,021,690.12)  ( 2,691,847.98)  -  -  (16,713,538.10) 

เครื�องใชส้าํนกังาน - ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (12,735,661.58)  ( 1,227,366.77)  -  -  (13,963,028.35) 

เครื�องครุภณัฑห์อ้งครัว/หอ้งอาหาร -  ( 806.15)  -  -  ( 806.15) 

วสัดุครุภณัฑก์ารแพทยอื์�นๆ ที�มิใช่ยา -  ( 506.95)  -  -  ( 506.95) 

เครื�องใชไ้ฟฟ้า ภายในหอ้ง -  ( 3,404.21)  -  -  ( 3,404.21) 

ชุดเครื�องนอน เครื�องใชผู้รั้บบริการ -  ( 1,805.80)  -  -  ( 1,805.80) 

ยานพาหนะ (17,304,829.46)  ( 1,447,203.50)  -  -  (18,752,032.96) 

    รวม (199,271,097.12)  (10,512,581.30)  628,231.54  10,414,249.34  (198,741,197.54) 

สุทธิ 110,189,631.92        96,182,874.46 

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          

 - อาคารสโมสร (3,203,609.07)  -  1,449,006.39  -  (1,754,602.68) 

 - เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (280,924.56)  -  -  -  (280,924.56) 

    รวม (3,484,533.63)  -  1,449,006.39  -  ( 2,035,527.24) 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 106,705,098.29        94,147,347.22 
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 งบการเงินรวม (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 60 

 จาํนวนที� 
เพิ�มขึ�น 

 
 

จาํนวน 
ที�ลดลง 

 จาํนวนที�รับโอน 
(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 
ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          
ที�ดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 
          - สโมสร    62,860,365.55  -  -  (2,209,508.37)  60,650,857.18 
อาคาร  - สาํนกังาน 10,203,302.00  -  -  -  10,203,302.00 
            - สโมสร    112,304,579.01  -  -  (2,726,255.33)  109,578,323.68 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย 43,923,622.24  -  -  -  43,923,622.24 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  -  -  -  12,018,286.51 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 9,115,811.44  117,768.70  -  -  9,233,580.14 
เครื�องใชส้าํนกังาน 16,443,789.99  2,003,658.06  -  -  18,447,448.05 
เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          
 การเงิน 2,503,800.00  -  -  -  2,503,800.00 
เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 15,573,931.11  504,542.50  -  -  16,078,473.61 
ยานพาหนะ 25,947,447.63  1,759,000.00  (1,543,412.00)  -  26,163,035.63 
    รวม 311,554,935.48  4,384,969.26  (1,543,412.00)  (4,935,763.70)  309,460,729.04 
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม                                       
อาคาร - สาํนกังาน (10,203,301.02)  -  -  -  (10,203,301.02) 
           - สโมสร (82,472,841.66)  (4,866,350.07)  -  2,493,045.04  (84,846,146.69) 
บา้นตวัอยา่งและสาํนกังานขาย (43,923,603.27)  -  -  -  (43,923,603.27) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร (5,859,444.80)  (868,116.50)  -  -  (6,727,561.30) 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (8,357,185.71)  (188,908.60)  -  -  (8,546,094.31) 
เครื�องใชส้าํนกังาน (11,262,332.05)  (2,759,358.07)  -  -  (14,021,690.12) 
เครื�องใชส้าํนกังาน - ภายใตส้ญัญาเช่า          
 การเงิน (962,209.37)  -  -  -  (962,209.37) 
เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (10,707,664.80)  (2,027,996.78)  -  -  (12,735,661.58) 
ยานพาหนะ (17,071,795.13)  (1,726,445.33)  1,493,411.00  -  (17,304,829.46) 
    รวม (190,820,377.81)  (12,437,175.35)  1,493,411.00  2,493,045.04  (199,271,097.12) 
สุทธิ 120,734,557.67        110,189,631.92 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า          
 - อาคารสโมสร (2,688,933.99)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,203,609.07) 
 - เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (280,924.56)  -  -  -  (280,924.56) 
    รวม (2,969,858.55)  (2,403,609.07)  1,888,933.99  -  (3,484,533.63) 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 117,764,699.12        106,705,098.29 

 

 บาท 
 2562  2561 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,512,581.30  12,437,175.35 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.61 
 

จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 

 

จาํนวน 

ที�ลดลง 
 

จาํนวนที�รับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          

ที�ดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

           - สโมสร    60,650,857.18  -  (362,046.00)  (14,477,079.07)  45,811,732.11 

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

           - สโมสร    109,578,323.68  -  (682,200.00)  (10,623,976.61)  98,272,147.07 

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,018,286.51  -  -  (83,750.00)  11,934,536.51 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,862,729.20  287,406.10  -  -  3,150,135.30 

เครื�องใชส้าํนกังาน 17,651,418.19  2,337,878.91  -  -  19,989,297.10 

เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 15,913,581.09  471,402.35  -  -  16,384,983.44 

ยานพาหนะ 25,857,035.63  -  -  -  25,857,035.63 

    รวม 301,822,955.72  3,096,687.36  (1,044,246.00)  (25,184,805.68)  278,690,591.40 

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม                                      

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

           - สโมสร (84,846,146.69)  (4,045,434.87)  628,231.54  10,335,489.97  (77,927,860.05) 

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร (6,727,561.30)  (867,003.67)  -  78,759.37  (7,515,805.60) 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (2,456,211.93)  (147,745.61)  -  -  (2,603,957.54) 

เครื�องใชส้าํนกังาน (13,232,325.41)  (2,673,575.48)  -  -  (15,905,900.89) 

เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (12,570,774.06)  (1,226,857.47)  -  -  (13,797,631.53) 

ยานพาหนะ (16,998,833.46)  (1,447,203.50)  -  -  (18,446,036.96) 

    รวม (191,920,966.51)  (10,407,820.60)  628,231.54  10,414,249.34  (191,286,306.23) 

สุทธิ 109,901,989.21        87,404,285.17 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                       

 - อาคารสโมสร (3,203,609.07)  -  1,449,006.39  -  (1,754,602.68) 

    รวม (3,203,609.07)  -  1,449,006.39  -  (1,754,602.68) 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 106,698,380.14        85,649,682.49 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค.60 
 

จาํนวนที� 

เพิ�มขึ�น 

 

 

จาํนวน 

ที�ลดลง 
 

จาํนวนที�รับโอน 

(โอนออก) 

 ยอดตามบญัชี 

ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          

ที�ดิน  - สาํนกังาน                                               660,000.00  -  -  -  660,000.00 

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

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

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

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

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

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 2,744,960.50  117,768.70  -  -  2,862,729.20 

เครื�องใชส้าํนกังาน 15,647,760.13  2,003,658.06  -  -  17,651,418.19 

เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 15,409,038.59  504,542.50  -  -  15,913,581.09 

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

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

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม                                      

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

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

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

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

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ (2,278,530.44)  (177,681.49)  -  -  (2,456,211.93) 

เครื�องใชส้าํนกังาน (10,483,239.43)  (2,749,085.98)  -  -  (13,232,325.41) 

เครื�องใชส้าํนกังาน-ภายใตส้ญัญาเช่า          

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

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (10,543,730.52)  (2,027,043.54)  -  -  (12,570,774.06) 

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

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

สุทธิ 120,422,244.76        109,901,989.21 

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                       

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

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

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 117,733,310.77        106,698,380.14 

 
 บาท 

 2562  2561 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 10,407,820.60  12,412,506.15 

 
 
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที�ดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 100.52 ล้านบาท 
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มูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 37.53 ลา้นบาท และ 41.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั นาํไปจดจาํนองคํ�าประกนั
เงินกูย้ืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชยห์นึ� งแห่งวงเงิน 25 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 17 

  ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษทัไดโ้อนที�ดินและอาคารสโมสรให้แก่นิติบุคคลบา้นจดัสรรราคา
ทุนจาํนวน 25,184,805.68 บาท (ราคาตามบญัชี 14,770,556.34 บาท) และ 4,935,763.70 บาท (ราคาตามบญัชี 
2,442,718.66 บาท) ตามลาํดบั  

 
สินทรัพยที์�ตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุน ดงันี�  

 บาท 

รายการสินทรัพย ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

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

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

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

เครื�องจกัร และอุปกรณ์  3,296,924.97   3,156,598.75   2,244,981.46  2,104,655.24 

เครื�องใชส้าํนกังาน  12,133,276.37  13,878,943.88  11,175,265.20  7,250,613.07 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง  10,871,227.53   9,686,889.43   10,871,227.53  9,686,889.43 

ยานพาหนะ   16,551,369.23    16,551,369.23   16,254,359.23  16,245,369.23 

  รวม  83,443,208.18  83,864,211.37  81,136,243.50  75,877,937.05 

 
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที�  

เพิ�มขึ�น / รับโอน 

 จาํนวนที� 

ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน         

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  12,031,883.15  653,430.85  -  12,685,314.00 

 รวม  12,031,883.15  653,430.85  -  12,685,314.00 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (7,267,683.78)  (764,724.93)  -  (8,032,408.71) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,764,199.37      4,652,905.29 

 
 

 บาท 
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 งบการเงินรวม 
  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60 
 จาํนวนที�  

เพิ�มขึ�น / รับโอน 
 จาํนวนที� 

ลดลง / โอนออก 
 ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61 
ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 
 รวม  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (6,199,527.27)  (1,068,156.51)  -  (7,267,683.78) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  5,751,581.58      4,764,199.37 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 764,724.93  1,068,156.51 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

 จาํนวนที�  
เพิ�มขึ�น / รับโอน 

 จาํนวนที� 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพวิเตอร์  12,031,883.15  523,930.85  -  12,555,814.00 
 รวม  12,031,883.15  523,930.85  -  12,555,814.00 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (7,267,683.78)  (760,550.69)  -  (8,028,234.47) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  4,764,199.37      4,527,579.53 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

 จาํนวนที�  
เพิ�มขึ�น / รับโอน 

 จาํนวนที� 
ลดลง / โอนออก 

 ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 
 รวม  11,951,108.85  80,774.30  -  12,031,883.15 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (6,199,527.27)  (1,068,156.51)  -  (7,267,683.78) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  5,751,581.58      4,764,199.37 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 760,550.69  1,068,156.51 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีนี�ประกอบดว้ย 

 บาท 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 43,599,108.27  37,255,899.85 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 263,271,200.00  419,168,891.00 
  รวม  306,870,308.27  456,424,790.85 

 
   วงเงิน (ลา้นบาท)       

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 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 ต่อปี  เมื�อทวงถาม  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
บนที�ดินโครงการ 

-  แห่งที� 3 15.00  15.00  อตัรา MOR ลบร้อยละ 0.5 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  27 มีนาคม 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 
          ของกรรมการบางท่าน 
 - แห่งที� 2 10.43  10.43  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  30 เมษายน 2563  -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

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

 - แห่งที� 3 25.00  25.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  28 กุมภาพนัธ์ 2563  -  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 
 บนที�ดินของบริษทั 

 - แห่งที� 4 87.84  120.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  22 มิถุนายน 2563  - ค ํ�าประกนัโดยที�ดินของญาติ
กรรมการ 

 - แห่งที� 5 90.00  90.00  อตัรา MLR ต่อปี   7 มกราคม 2563 และ 
10 เมษายน 2563 

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

 - แห่งที� 6 50.00  50.00  อตัรา MLR ต่อปี   26 เมษายน 2563  -  จดจาํนองที�ดินของบริษทั 
 - แห่งที� 7 -  50.00  อตัราร้อยละ 10 ต่อปี  

 
 15 มิถุนายน 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

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

 - แห่งที� 8 -  55.59  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  25 มีนาคม 2562  - จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
ทั�งที�มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไป
ในภายหนา้บนที�ดินของโครงการ 

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

 263.27  469.17        
 รวมวงเงิน 328.27  534.17       

 
 ภายใตส้ัญญาเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากธนาคารบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ 
ที�กาํหนดไวนี้�  

   นอกจากนี�บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สัญญาเงินกูก้าํหนดในเรื�องที�สําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 
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จ่ายโอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัที�มีผลทาํให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์น
ของผูกู้  ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นว่าไม่
กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนี� ของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การ
ยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 

 
18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 บญัชีนี�ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม                                                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
เจา้หนี�การคา้ 74,045,013.08  53,013,624.13  72,846,434.33  53,013,624.13 
เจา้หนี� อื�นๆ 2,723,922.23  2,992,448.40  2,721,420.87  2,992,448.40 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย 2,338,138.83  915,929.30  2,338,138.83  909,929.30 
อื�น ๆ 1,642,193.36  2,191,728.75  1,642,193.36  2,191,728.75 
 รวม 80,749,267.50  59,113,730.58  79,548,187.39  59,107,730.58 

 
19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

  บญัชีนี�ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    
แห่งที� 1 449,087,426.20  451,370,183.00 
แห่งที� 2 162,852,161.17  91,666,785.93 
แห่งที� 3 8,217,582.81  - 

แห่งที� 4 1,960,000.00  14,680,000.00 
      รวม 622,117,170.18  557,716,968.93 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (273,073,114.78)  (395,424,412.59) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 349,044,055.40  162,292,556.34 

 

  บญัชีเงินกูย้มืระยะยาวมีรายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงันี�  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม  557,716,968.93  1,025,700,933.75 
บวก : กูเ้พิ�มระหวา่งปี 332,575,346.26  534,529,832.08 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้ (268,175,145.01)  (1,002,513,796.90) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  622,117,170.18  557,716,968.93 

 
 วงเงิน (ลา้นบาท)     
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 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 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  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้างบนที�ดินของโครงการ 
  - วงเงินที� 3 -  260.00  อตัรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และที�ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที� 4 -  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   

   994.40  1,539.38     

        
 วงเงิน (ลา้นบาท)     

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ย  ภาระคํ�าประกนั 

 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 บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  หนา้บนที�ดินของโครงการและ 
  - วงเงินที� 4 -  20.40  อตัรา MLR ต่อปี  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนและ 
  - วงเงินที� 5 -  144.45  อตัรา MLR ต่อปี  ที�ดินของญาติกรรมการ 
  - วงเงินที� 6 353.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
  - วงเงินที� 7 53.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   
  - วงเงินที� 8 160.00  -  อตัรา MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี   

  646.00  472.53     

 แห่งที� 3        
 - วงเงินที� 1 38.00  38.00  อตัรา MLR   จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างทั�งที� 
       มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไปในภาย 
       หนา้บนที�ดินของโครงการ 
 แห่งที� 4        
 - วงเงินที� 1 58.50  -  อตัรา MLR  ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างทั�งที� 
       มีอยูแ่ลว้และที�จะมีขึ�นต่อไปในภาย 
       หนา้บนที�ดินของโครงการ 

 1,736.90  2,049.91     

 
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินที�ยงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 294.99 ล้านบาท 

และ 234.10 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 
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 ธนาคารในประเทศแห่งที� 1 
วงเงินที� 1  
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 23 ธนัวาคม  2557) ต่อมาเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดเป็นวนัที� 23 ธนัวาคม 2559 ต่อมาเมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอ
ขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดเป็นวนัที� 23 ธนัวาคม 2562 ต่อมาเมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2562 
บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดเป็นวนัที� 23 ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนี� สินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีแลว้ 
วงเงินที� 2 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 5 กนัยายน 2559)  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 3 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 12 มกราคม 2560)   
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 4 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 )  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 5 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 2 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2562) ต่อมาเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํหนงัสือขอขยายระยะเวลาการ
จ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดเป็นวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2564 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนี� สินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีแลว้ 
วงเงินที� 6 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 3 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 16 ตุลาคม 2561) อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายภายในหนึ�ง
ปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี�  
วงเงินที� 7 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 14 มิถุนายน 2562) อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายใน
หนึ�งปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี�  
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 ธนาคารในประเทศแห่งที� 2 
วงเงินที� 1 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 96 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายใน 1 เดือนนบัจากวนัที�
ลงนามในสัญญา (วนัที� 15 พฤษภาคม 2557)  
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนี� สินบางส่วนไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีแลว้ 
วงเงินที� 2 
  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน  48  เดือน  เริ�มชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจาก
วนัที�ลงนามในสัญญา (วนัที� 23 ธนัวาคม 2557) ซึ� งในปี 2558 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ เมื�อ
วนัที� 7 สิงหาคม 2558 ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินฉบบัใหม่โดยจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนทั�งหมดภายใน 
66 เดือนนบัจากวนัทาํสัญญา  
  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 3 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 48 เดือน เริ�มชาํระงวดแรก ณ วนัสิ�นเดือนพฤษภาคม 
2560  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 4 
  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 24 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนับจาก
วนัที�ลงนามในสญัญา (วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2561)  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 5 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 24 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายใน  1  เดือนนบัจากวนัที�
ลงนามในสัญญา (วนัที� 9 เมษายน 2561)  
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งจาํนวนแลว้ 
วงเงินที� 6 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 72 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายใน 18 เดือนนบัจากวนัที�
ลงนามในสัญญา (วนัที� 10 มิถุนายน 2562) อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายภายในหนึ�งปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี�  
วงเงินที� 7 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 60 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายในเดือน กรกฎาคม 2562 
อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดป้ระมาณการยอดเงินกูย้ืมที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายในหนึ� งปีเพื�อจดัประเภทเป็น
หนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี�  
วงเงินที� 8 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 60 เดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายใน 18 เดือนนบัจากวนัที�
ลงนามในสัญญา (วนัที� 25 กันยายน 2562) อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายภายในหนึ�งปีเพื�อจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินสาํหรับเงินกูใ้นส่วนนี�  
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 ธนาคารในประเทศแห่งที� 3 
วงเงินที� 1 
 บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกู้ทั�งหมดภายใน 3 ปีนับจากวนัที�มีการเบิกเงินกูต้ามสัญญาครั� งแรก 
(วนัที� 10 มีนาคม 2560) 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนี� สินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีแลว้ 

  
 ธนาคารในประเทศแห่งที� 4 

วงเงินที� 1 
  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเงินกูท้ ั�งหมดภายใน 4 ปี นบัจากวนัที�ลงนามในสัญญา (วนัที� 24 กรกฎาคม 
2562)  
  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัประเภทหนี� สินดงักล่าวไวภ้ายใตบ้ญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีแลว้ 

 
การปฏิบติัตามเงื�อนไขอื�นๆ 
  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 

 
20. เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทอื�น  

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินกู้ยมืระยะสั� นจากบริษทัแห่งหนึ� ง จาํนวน 50.00 ลา้นบาท 
ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือน มิถุนายน 2562 คิดอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 10 ต่อปี คํ�าประกนัโดย
ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยูแ่ลว้ และที�จะมีขึ�นต่อไปในภายหนา้บนที�ดินโครงการของบริษทั 
  การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
รายละเอียดดงันี�  

 บาท 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561   48,161,777.52 
บวก : กูเ้พิ�มระหวา่งปี   - 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (48,161,777.52) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562   - 
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 บาท 
   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560   162,125,422.40 
บวก : กูเ้พิ�มระหวา่งปี   50,000,000.00 
หกั : จ่ายคืนเงินกู ้   (163,963,644.88) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561   48,161,777.52 

 
21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
   ภาวะผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานยกมา 55,789,238.00  38,008,941.00  54,111,667.00  36,904,041.00 
บวก ตน้ทุนบริการ และดอกเบี�ยงวดปัจจุบนั 5,868,892.00  17,780,297.00  5,612,100.00  17,207,626.00 
หกั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�จ่ายจริง -  -  -  - 
หกั (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
    ประกนัภยั 3,271,843.73  -  3,497,909.64  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 64,929,973.73  55,789,238.00  63,221,676.64  54,111,667.00 

 
  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,583,040.00  16,622,645.00  4,367,528.00  16,085,882.00 
ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 1,285,852.00  1,157,652.00  1,244,572.00  1,121,744.00 

รวม 5,868,892.00  17,780,297.00  5,612,100.00  17,207,626.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทนุบริการ 100,085.00  268,362.00  -  - 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,547,573.00  3,788,591.00  1,547,573.00  3,788,591.00 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,605,307.00  8,888,628.00  1,489,880.00  8,620,227.00 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,330,075.00  3,677,064.00  1,330,075.00  3,677,064.00 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,285,852.00  1,157,652.00  1,244,572.00  1,121,744.00 

รวม 5,868,892.00  17,780,297.00  5,612,100.00  17,207,626.00 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น        
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
 ประกนัภยั 3,271,843.73  -  3,497,909.64  - 

รวม  3,271,843.73  -  3,497,909.64  - 

          รวม 9,140,735.73 17,780,297.00  9,110,009.64  17,207,626.00 
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 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เกิดขึ�นจาก 
 บาท 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (4,047,273.00) (3,500,548.00) 
สมมติฐานประชากร (759,782.00) (853,500.00) 
สมมติฐานทางการเงิน 8,078,898.73 7,851,957.64 
รวม 3,271,843.73 3,497,909.64 

 
  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด 2.06 – 2.30  2.30 - 2.46  2.06  2.30 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 5.00  4.00  5.00  4.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 34  0 - 35  0 - 25  0 - 25 
อตัรามรณะ  100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 
 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 
 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 
 100.00 ของอตัรา

มรณะปี 2560 
อตัราทพุพลภาพ 5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ  5 ของอตัรามรณะ 

 

 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 ลา้นบาท 

 2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพิ�มขึ�นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (4.18)  4.76  (3.98)  4.53 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 4.59  (4.12)  4.35  (3.91)

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  (4.39)  1.11  (4.16)  1.04 
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 ลา้นบาท 

 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพิ�มขึ�นร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (4.08)  4.66  (3.93)  4.48 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 5.11  (4.55)  4.92  (4.39)

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  (4.28)  1.12  (4.12)  1.07 

 
 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่มีจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายให้แก่พนักงานที�ครบอายุ
เกษียณในอีกหนึ�งปีขา้งหนา้ 
 
 ในระหว่างปี 2562 อตัราดอกเบี�ยระยะยาวปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลต่ออตัราคิดลดที�นักคณิตศาสตร์
ประกันภยัตั�งสมมติฐานไวจ้ากอตัราร้อยละ 2.30  เป็น 1.40  บริษทัและบริษทัย่อยได้พิจารณาบนัทึกภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวนเงิน 3.27 ลา้นบาท (บริษทั จาํนวนเงิน 3.50 ลา้นบาท) และรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วยจาํนวนเดียวกนั และสําหรับขอ้มูลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนไปจากที�ได้แสดงไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลประโยชน์พนกังานโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม ่

 
22. ประมาณการหนี�สินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 

  บญัชีนี�ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 19,527,351.90  16,255,358.69 
บวก เพิ�มขึ�นในระหวา่งปี 1,702,616.41  3,271,993.21 
หกั จ่ายชาํระในระหวา่งปี (4,704,334.80)  - 
ยอดคงเหลือณ วนัที� 31 ธนัวาคม  16,525,633.51  19,527,351.90 

 
23. ภาระหนี�สินจากการซื�อโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ�งตาม
สัญญาจะซื�อจะขายลงวนัที� 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินใน
โครงการอสังหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ�งตามสัญญาจะซื�อจะขายลงวนัที� 3 มีนาคม 2557โดยตามสัญญา
จะซื�อจะขายที�ดินกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่าที�ดินรวมถึงภาระหนี� สินที�มีต่อลูกคา้เดิมของโครงการ  
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 ภาระหนี� สินจากการซื�อโครงการอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 
 บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม  42,740,740.00  32,146,940.00  39,198,150.00  28,604,350.00 

บวก เพิ�มขึ�นในระหวา่งปี -  15,843,800.00  -  15,843,800.00 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 42,740,740.00  42,740,740.00  39,198,150.00  39,198,150.00 

 
24. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 24.1 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี�  

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  16,496,382.57  15,368,525.59  16,496,382.57  15,368,525.59 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,851,286.04)  (1,273,385.20)  (3,572,858.60)  (2,994,957.76) 

สุทธิ  14,645,096.53  14,095,140.39  12,923,523.97  12,373,567.83 

 
24.2 การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

     ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี� อื�น -  196,000.00  -  196,000.00 

 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 640,721.81  (289,801.27)  -  350,920.54 

 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 10,822,333.40  1,122,420.00  699,581.93  12,644,335.33 

 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905,470.38  (600,343.68)  -  3,305,126.70 

  รวม 15,368,525.59  428,275.05  699,581.93 16,496,382.57 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเพื�อคา้ (15,945.47)  (769.73)  -  (16,715.20) 

 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (1,257,439.73)  (577,131.11)  -  (1,834,570.84) 

  รวม (1,273,385.20)  (577,900.84)  - (1,851,286.04) 

  สุทธิ 14,095,140.39  (149,625.79)  699,581.93  14,645,096.53 

 

 บาท 
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 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี� อื�น -  -  - - 
 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  102,935.01  -  640,721.81 
 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 7,380,808.20  3,441,525.20  -  10,822,333.40 
 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,251,071.75  654,398.63  -  3,905,470.38 

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

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื�อคา้ (15,277.10)  (668.37)  -  (15,945.47) 
 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (6,218,528.06)  4,961,088.33  -  (1,257,439.73) 

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

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

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
     ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี� อื�น -  196,000.00  -  196,000.00 
 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 640,721.81  (289,801.27)  -  350,920.54 
 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 10,822,333.40  1,122,420.00  699,581.93  12,644,335.33 
 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,905,470.38  (600,343.68)  -  3,305,126.70 

  รวม 15,368,525.59  428,275.05  699,581.93 16,496,382.57 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       
 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื�อคา้ (15,945.47)  (999.47)  -  (16,944.94) 
 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (2,979,012.29)  (576,901.37)  -  (3,555,913.66) 

  รวม (2,994,957.76)  (577,900.84)  - (3,572,858.60) 

  สุทธิ 12,373,567.83  (149,625.79)  699,581.93  12,923,523.97 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลูกหนี� อื�น -  -  - - 
 ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า-อาคารสโมสร 537,786.80  102,935.01  -  640,721.81 
 ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 7,380,808.20  3,441,525.20  -  10,822,333.40 
 ประมาณการหนี� สินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 3,251,071.75  654,398.63  -  3,905,470.38 

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

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่า        
  เงินลงทุนเพื�อคา้ (15,277.10)  (668.37)  -  (15,945.47) 
 ตน้ทุนพฒันาที�ดินและสินคา้คงเหลือ (7,940,100.62)  4,961,088.33  -  (2,979,012.29) 

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

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

 
24.3 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
 24.3.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

        สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 6,629,471.01  26,955,532.63  6,521,062.24 26,955,532.63 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว        
 ที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ 149,625.79  (9,159,278.80)  149,625.79 (9,159,278.80) 

 รวม 6,779,096.80  17,796,253.83  6,670,688.03 17,796,253.83 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้�แสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :      
 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์      
 ประกนัภยั (699,581.93)  - (699,581.93) - 
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 24.3.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช ้
   สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 28,025,017.00  114,096,947.04 28,458,704.77 116,961,064.96 

อตัราภาษีที�ใช ้(%) 20%  20% 20% 20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,605,003.40  22,819,389.41 5,691,740.95 23,392,212.99 

รายการกระทบยอด       
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกั        

ในการคาํนวณกาํไรทางภาษี       
- ค่าใชจ่้ายที�ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 1,174,093.40  (5,023,135.58) 978,947.08 (5,595,959.16) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรที�ไม่ตอ้ง      

นาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี -  - - - 

รวมรายการกระทบยอด 1,174,093.40  (5,023,135.58) 978,947.08 (5,595,959.16) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 6,779,096.80  17,796,253.83 6,670,688.03 17,796,253.83 
 

  24.3.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยและอตัราภาษีที�ใช ้
  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 28,025,017.00   114,096,947.04   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,605,003.40  20.00 22,819,389.41  20.00 

รายการกระทบยอด 1,174,093.40  0.04 (5,023,135.58)  (4.40) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 6,779,096.80  20.04 17,796,253.83  15.60 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

 (บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 28,458,704.77   116,961,064.96   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�ใช ้ 5,691,740.95  20.00 23,392,212.99  20.00 

รายการกระทบยอด 978,947.08  0.03 (5,595,959.16)  (4.78) 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ย 6,670,688.03  20.03 17,796,253.83  15.22 

 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี เป็น

จาํนวนเงิน 3.35 ลา้นบาท และ 5.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ� งบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื�องจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีนโยบายที�จะใช้ผลขาดทุน
ดงักล่าวในการคาํนวณภาษีประจาํปี 
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25. สํารองตามกฎหมาย 
 ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าว จะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายนี�จะนาํไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

   บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
   ในปี 2562 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 1.21 ล้านบาท ของกาํไรประจาํปี ทั�งนี� เป็นไป

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2563 
   ในปี 2561 บริษทัได้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 5.00 ล้านบาท ของกาํไรประจาํปี ทั�งนี� เป็นไป

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

26. เงินปันผลจ่าย 
   ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2562 ที�ประชุมมีมติอนุมติั

 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.030 บาทต่อหุ้น จาํนวนเงินรวม 37.36 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลแลว้
 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2562 
 

27. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซึ� งโครงสร้าง

ทางการเงินที�เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วน

หนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.60 : 1 และ 0.65 : 1 ตามลาํดบั และบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.60 : 1 
และ 0.64 : 1 ตามลาํดบั 

 
28. เงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพพนกังานสําหรับพนกังานประจาํทั�งหมดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการนี� ในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน
แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนที�บริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา
การทาํงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั�งผูจ้ดัการกองทุนแห่งหนึ� งเพื�อบริหารกองทุนตามขอ้กาํหนดใน
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 
     บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 เป็นจาํนวนเงิน 3,963,052.35 บาท และ 4,982,356.17 บาท ตามลาํดบั  

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
เป็นจาํนวนเงิน 3,890,289.25 บาท และ 4,643,557.79 บาท ตามลาํดบั  
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้คงเหลือ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 139,697,662.43  174,608,354.07  139,771,356.35  174,608,354.07 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาที�ดิน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (292,302,579.91)  491,909,990.03  (292,302,579.91)  491,909,990.03 

การเปลี�ยนแปลงในที�ดินรอพฒันา (เพิ�มขึ�น) ลดลง 280,904,918.86  (160,460,996.10) 280,904,918.86 (160,460,996.10)

ค่าดอกเบี�ยจ่ายคิดเขา้ตน้ทุนโครงการระหวา่งปี 31,915,387.30  53,472,927.37  31,915,387.30  53,472,927.37 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภคและค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 475,349,704.24  411,104,827.34  475,349,704.24  411,104,827.34 

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 122,550,329.59  150,058,909.25  116,055,346.70  142,428,912.47 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 21,046,855.44  23,642,941.28  20,937,920.50  23,618,272.08 

 
30. ต้นทุนทางการเงิน 
   ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ดอกเบี�ยจ่าย        

 สถาบนัการเงิน 58,746,235.23  90,943,567.88  58,746,235.23  90,943,567.88 

 บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  13,337,006.83  16,029,141.07  13,165,924.66  15,419,893.15 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,285,852.00  1,157,652.00  1,244,572.00  1,121,744.00 

ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 862,848.00  3,932,759.00  862,848.00  3,932,759.00 

ดอกเบี�ยจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน -  71,747.12  -  71,747.12 

รวม  74,231,942.06 112,134,867.07  74,019,579.89 111,489,711.15 

หกั  ส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนการพฒันาที�ดิน (31,915,387.30) (53,472,927.37) (31,915,387.30) (53,472,927.37)

สุทธิ 42,316,554.76  58,661,939.70  42,104,192.59  58,016,783.78 
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31. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวดหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื�อสะทอ้น
ผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผล และกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณขึ�นใหม่ โดยถือ
เสมือนวา่การจ่ายหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

กาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั  (บาท) 21,245,920.20  96,300,693.21  21,788,016.74  99,164,811.13 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั   (หุ้น) 1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691  1,245,283,691 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน                  (บาทต่อหุ้น) 0.017  0.077  0.017  0.080 

 
32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�มีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการรับเหมาก่อสร้าง
และกิจการบริหารหมู่บ้าน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละส่วนงาน และประเมิน
กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี�  
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 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น  ดูแลผูพ้กัฟื� น    DR.  CR.   

รายได ้                    

รายไดจ้ากการขาย 1,084,214,988.00  127,354,876.00  -  -  -  -  1,211,569,864.00  -  -  1,211,569,864.00 

 รายไดค่้าเช่าและบริการ - -  15,129,440.04  -  7,402,050.00  50,766.38  22,582,256.42  (2,560,000.00)  -  20,022,256.42 

 รายไดอื้�น 20,923,386.58  291,348.48  19,057.88  438,746.30  11,645.65  5,901.94  21,690,086.83  (447,498.50)  -  21,242,588.33 

 รวมรายได ้ 1,105,138,374.58  127,646,224.48  15,148,497.92  438,746.30  7,413,695.65  56,668.32  1,255,842,207.25      1,252,834,708.75 

ค่าใชจ่้าย                    

 ตน้ทุนขาย 738,188,422.87  81,315,152.09  -  -  -  -  819,503,574.96  -  -  819,503,574.96 

 ตน้ทุนให้เช่าและบริการ - -  17,076,141.39  -  3,628,933.24  249,189.29  20,954,263.92  -  -  20,954,263.92 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 127,611,135.70  13,907,169.75  -  -  -  -  141,518,305.45  -  -  141,518,305.45 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 126,451,896.18  33,437,429.72  4,443,322.82  292,662.53  2,815,123.00  1,122,315.48  168,562,749.73  -  (2,985,286.17)  165,577,463.56 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 30,941,574.10  3,573,828.59 424,126.41 -  -  -  34,939,529.10  -  -  34,939,529.10 

 ตน้ทุนทางการเงิน 37,874,707.78  28,400.00  4,201,084.81  28,828.77  205,745.73  -  42,338,767.09  -  (22,212.33)  42,316,554.76 

 รวมค่าใชจ่้าย 1,061,067,736.63  132,261,980.15  26,144,675.43  321,491.30  6,649,801.97  1,371,504.77  1,227,817,190.25      1,224,809,691.75 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ            

ดาํเนินงานตามส่วนงาน 44,070,637.95  (4,615,755.67)  (10,996,177.51) 117,255.00 763,893.68 (1,314,836.45)  28,025,017.00    28,025,017.00 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                 6,779,096.80 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี               21,245,920.20 
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 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น  ดูแลผูพ้กัฟื� น    DR.  CR.   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น                

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่                

  เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                  

     กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั                 

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั- สุทธิจากภาษีเงินได ้                 (2,572,261.80)

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ใน                    

ภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                   - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                 18,673,658.40 

                   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562                    

 สินคา้คงเหลือ 77,513,551.71 94,469,154.11 - - -  73,693.92  172,056,399.74     172,056,399.74 

 ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 1,883,726,014.33 6,290,470.00 - - -  -  1,890,016,484.33     1,890,016,484.33 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 192,201,288.11 - -  -  192,201,288.11      192,201,288.11 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 84,986,815.14 314,701.18 348,166.17 133.00  25,869.50  8,471,662.23  94,147,347.22      94,147,347.22 
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 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น  ดูแลผูพ้กัฟื� น    DR.  CR.   

รายได ้                    

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

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

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

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

ค่าใชจ่้าย                    

 ตน้ทุนขาย 1,081,950,187.34  113,195,196.16  -  -  -  -  1,195,145,383.50  -  -  1,195,145,383.50 

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

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 151,656,216.65  23,935,837.12  -  -  -  -  175,592,053.77  -  -  175,592,053.77 

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

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

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

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

กาํไร (ขาดทุน) จากการ            

ดาํเนินงานตามส่วนงาน 117,300,979.19  7,287,697.76  (7,627,611.99) (2,159,702.74) (704,415.18) -  114,096,947.04    114,096,947.04 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                 17,796,253.83 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี               96,300,693.21 
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 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 (บาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหวา่งกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น  ดูแลผูพ้กัฟื� น    DR.  CR.   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น               

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่               

  เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                  

     กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั                 

        คณิตศาสตร์ประกนัภยั- สุทธิจากภาษีเงินได ้                 - 

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ใน                    

ภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน                  - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี                 96,300,693.21 

                   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560                    

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

 ตน้ทุนการพฒันาที�ดิน 1,589,944,455.42 7,769,449.00 - - -  -  1,597,713,904.42     1,597,713,904.42 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - 194,085,729.74 - -  -  194,085,729.74      194,085,729.74 

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 105,606,344.57 552,283.40 539,752.17 133.00  6,585.15  -  106,705,098.29      106,705,098.29 
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33.  การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
  การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561  มีดงันี�  
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที�ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� 1  เพิ�ม (ลด)*  เงินสดเพิ�มขึ�น  ณ วนัที� 31 

  มกราคม 2562      ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

จากสถาบนัการเงิน 456,424,790.85  (149,554,482.58) -  306,870,308.27 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัอื�น 48,161,777.52  (48,161,777.52) -  - 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 230,000,000.00  (11,000,000.00) -  219,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการ 3,000,000.00  (500,000.00) -  2,500,000.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 557,716,968.93  64,400,201.25 -  622,117,170.18 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,070.00  (1,070.00) -  - 

รวม 1,295,304,607.30  (144,817,128.85) -  1,150,487,478.45 

 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที�ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� 1  เพิ�ม (ลด)*  เงินสดเพิ�มขึ�น  ณ วนัที� 31 

  มกราคม 2561      ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

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

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัอื�น 162,125,422.40  (113,963,644.88) -  48,161,777.52 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 276,000,000.00  (46,000,000.00) -  230,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการ 16,900,000.00  (13,900,000.00) -  3,000,000.00 

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

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 835,313.28  (834,243.28) -  1,070.00 

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

  

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที�ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� 1  เพิ�ม (ลด)*  เงินสดเพิ�มขึ�น  ณ วนัที� 31 

  มกราคม 2562      ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

จากสถาบนัการเงิน 456,424,790.85  (149,554,482.58) -  306,870,308.27 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัอื�น 48,161,777.52 (48,161,777.52) -  - 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 229,000,000.00  (10,000,000.00) -  219,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการ -  - -  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 557,716,968.93  64,400,201.25 -  622,117,170.18 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,070.00  (1,070.00) -  - 

รวม 1,291,304,607.30  143,317,128.85 -  1,147,987,478.45 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที�ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� 1  เพิ�ม (ลด)*  เงินสดเพิ�มขึ�น  ณ วนัที� 31 

  มกราคม 2561      ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น    

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

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัอื�น 162,125,422.40 (113,963,644.88) -  48,161,777.52 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 276,000,000.00  (47,000,000.00) -  229,000,000.00 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกรรมการ 16,900,000.00  (16,900,000.00) -  - 

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

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 835,313.28  (834,243.28) -  1,070.00 

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

 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
34. ภาระผูกพนั และหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

 34.1 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานกังานขาย ที�ดิน และบริการจดัทาํและติดตั�งป้ายโฆษณา
  เพื�อดาํเนินกิจการของบริษทั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดงักล่าว  
ดงันี�  
  จ่ายชาํระภายใน               ลา้นบาท 
  1 ปี    2.60 
  2 ถึง 3 ปี   1.40 
 

34.2 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาจา้งก่อสร้างอาคารแห่งหนึ� งมีมูลค่าที�
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จะตอ้งจ่ายในอนาคต จาํนวน 9.07 ลา้นบาท 
 

34.3 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ
คํ�าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี�  

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
- ค ํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอื�นๆ    
- ค ํ�าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ 8.03  7.63 
 บริการสาธารณะส่วนกลาง 182.38  182.38 

 
 34.4 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดค้ ํ�าประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน

เงิน 0.65 ลา้นบาท และคํ�าประกนัการใชน้ํ�ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 

 34.5 คดีฟ้องร้อง 
34.5.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดี

หมายเลขดาํที� พ.564/2560 กบันิติบุคคลอาคารชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง
บริษทัในขอ้หาภาระจาํยอมเกี�ยวกบัเรื�องเดิน ทางรถยนต์และสาธารณูปโภคต่างๆแก่ที�ดิน
ของโจทก ์ 

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

  ต่อมาโจทก์ไดย้ื�นอุทธรณ์ โดยอา้งว่า ได้ภาระจาํยอมในที�ดินทั�งสองแปลงโดยอายุ
ความ แต่สิทธิ� ในที�ดินนี� บริษัทสืบสิทธิ� มาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จึงต้องนับ
ระยะเวลาใหม่ตั�งแต่คาํพิพากษาถึงที�สุด จนถึงวนัที�ฟ้องคดีนี� ซึ� งยงัไม่ถึง 10 ปี 

  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 ต่อมาเมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 บริษทัจึงไดด้าํเนินการยื�นคาํแกอุ้ทธรณ์
ต่อศาลเรียบร้อยแลว้ 
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  เมื�อวนัที�  26 พฤศจิกายน 2562 ศลานัดฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลบัเป็นว่าที�ดินทั�งสองแปลงเป็นส่วนที�ติดถนนและที�ตั�งปักเสา
ไฟฟ้าและอาคารโรงเรือนซักรีดตามแผนที�พิพาท ศาลตดัสินให้ให้บริษทัเป็นฝ่ายตอ้งจด
ทะเบียนภาระยอมให้แก่โจทย ์หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือเอาคาํพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของบริษทั และหา้มบริษทักระทาํการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการใชท้างพิพาท
และอาคารโรงเรือนซักรีด เพื�อประโยชน์แก่ผูอ้ยู่อาศยัในอาคารชุดโจทก์ ซึ� งครบกาํหนด
ระยะเวลาการขออนุญาติฎีกาและยื�นฎีกาไดภ้ายในวนัที� 24 มกราคม 2563 

  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิขออนุญาติฎีกา 
34.5.2 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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 จาํเลยตกลงให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัย
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 

 
35. เครื�องมือทางการเงิน 

 35.1 นโยบายการบญัชี 
   รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที�สําคญั วธีิการที�ใช ้ซึ� งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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 35.2 นโยบายการบริหารความเสี�ยงสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเสี�ยงทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์ารโดยทั�วไป
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สําคญั
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน ลูกหนี� การคา้และเจา้หนี� การคา้รวมตั�วเงินรับ-จ่าย เงินกูย้ืมต่าง ๆ 
ภาระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 
 35.3 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย 
   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนั

การเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน เงินกู้ยืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ความเสี�ยงเกี�ยวกบั
อตัราดอกเบี�ยเกิดจากการที�อตัราดอกเบี�ยจะเปลี�ยนแปลงไป ซึ� งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป  

   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี�ยไดด้งันี�  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยปรับ  อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไม่มีอตัราดอกเบี�ย  รวม 

 ขึ�นลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,957,566.62  -  6,252,389.67  27,209,956.29 

เงินลงทุนชั�วคราว -  370,996.81  583,241.70  954,238.51 

ลูกหนี�การคา้ -  -  72,225.00  72,225.00 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั -  13,820,850.90  -  13,820,850.90 

หนี� สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก        

 สถาบนัการเงิน 43,599,108.27  263,271,200.00  -  306,870,308.27 

ตั�วเงินจ่ายการคา้ -  -  31,102,831.43  31,102,831.43 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  80,749,267.50  80,749,267.50 

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  37,698,592.56  37,698,592.56 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  18,915,558.16  18,915,558.16 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 622,117,170.18  -  -  622,117,170.18 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  219,000,000.00  -  219,000,000.00 

เงินกูร้ะยะสั�นจากกรรมการ -  2,500,000.00  -  2,500,000.00  
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยปรับ  อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไม่มีอตัราดอกเบี�ย  รวม 
 ขึ�นลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,086,142.12  -  22,132,559.50  29,218,701.62 
เงินลงทุนชั�วคราว -  367,578.54  578,244.36  945,822.90 
ลูกหนี�การคา้ -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั -  9,241,903.52  -  9,241,903.52 
หนี� สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก        
 สถาบนัการเงิน 37,255,899.85  419,168,891.00  -  456,424,790.85 
ตั�วเงินจ่ายการคา้ -  -  24,301,426.51  24,301,426.51 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  59,113,730.58  59,113,730.58 
เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  39,738,055.52  39,738,055.52 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  36,348,984.21  36,348,984.21 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 557,716,968.93  -  -  557,716,968.93 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น -  48,161,777.52  -  48,161,777.52 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  230,000,000.00  -  230,000,000.00 
เงินกูร้ะยะสั�นจากกรรมการ -  3,000,000.00  -  3,000,000.00 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบี�ยปรับ  อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไม่มีอตัราดอกเบี�ย  รวม 
 ขึ�นลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,246,330.23  -  5,948,296.31  19,194,626.54 
เงินลงทุนชั�วคราว -  129,175.73  583,241.70  712,417.43 
เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั -  13,820,850.90  -  13,820,850.90 
หนี� สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก        
 สถาบนัการเงิน 43,599,108.27  263,271,200.00  -  306,870,308.27 
ตั�วเงินจ่ายการคา้ -  -  31,102,831.43  31,102,831.43 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  79,548,187.39  79,548,187.39 
เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  37,797,083.55  37,797,083.55 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  16,484,703.54  16,484,703.54 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 622,117,170.18  -  -  622,117,170.18 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  219,000,000.00  -  219,000,000.00  
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยปรับ  อตัราดอกเบี�ยคงที�  ไม่มีอตัราดอกเบี�ย  รวม 

 ขึ�นลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

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

เงินลงทุนชั�วคราว -  127,909.42  578,244.36  706,153.78 

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  -  - 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั -  9,241,903.52  -  9,241,903.52 

หนี� สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก        

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

ตั�วเงินจ่ายการคา้ -  -  24,301,426.51  24,301,426.51 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น -  -  59,107,730.58  59,107,730.58 

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  -  41,355,320.57  41,355,320.57 

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

ภาระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน -  1,070.00  -  1,070.00 

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

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัอื�น -  48,161,777.52  -  48,161,777.52 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  229,000,000.00  -  229,000,000.00 

 
 35.4 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
   ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่มีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ เนื�องจากบริษทัไม่มีลูกหนี� การคา้และเจา้หนี� การคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ 
และบริษัทไม่ได้ท ําสัญญาเพื�อป้องกันความเสี� ยงที�อาจจะเกิดขึ� นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 
 35.5 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
   บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั�งจดัหาวงเงินสินเชื�อระยะสั� น
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื�อสํารองในกรณีที�มีความจาํเป็นและเพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวน
ของกระแสเงินสด 
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 35.6 มูลคา่ยติุธรรม 
   บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือตอ้ง
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อ
ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี� 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 
 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

  บาท 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

  (บาท)  ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562         
สินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
เงินลงทุนชั�วคราว         
 - กองทุนเปิด  498,517.00  - 583,241.70 - 583,241.70 

 รวม  498,517.00  - 583,241.70 - 583,241.70 

         
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561         
สินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม         
เงินลงทุนชั�วคราว         
 - กองทุนเปิด  498,517.00  - 578,244.36 - 578,244.36 

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

 
  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  
   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่า



- 76 - 

 

 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม (เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม) แยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบญัชี   มูลค่ายติุธรรม (บาท) 

  (บาท)  ระดบัที� 1 ระดบัที� 2 ระดบัที� 3  รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562         

สินทรัพยที์�เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

- อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  192,201,288.11  - - 201,600,000.00 201,600,000.00 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561         

สินทรัพยที์�เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

- อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  194,085,729.74  - - 206,520,000.00 206,520,000.00 
 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
   มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคํานวณโดยใช้วิธี คิดจากต้นทุน (Cost 

Approach) ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยที�ดินใช้วิธีเปรียบเทียบกบัราคาตลาด ส่วนอาคารสิ�งปลูกสร้าง
ใชว้ธีิคิดจากตน้ทุนทดแทน  

 
36. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ในงบการเงินของปี 2561 ได้จัดประเภทต่างไปจากเดิมเพื�อให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการและการจดัประเภทรายการบัญชีของปี 2562 ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อกําไร 
(ขาดทุน) สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามที�ไดร้ายงานไปแลว้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ตามจดัประเภทใหม่  ตามที�รายงานไวเ้ดิม 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 12,796,538.47  11,816,538.47 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 3,031,905.36  4,011,905.36 
ภาระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ
 ภายในหนึ�งปี - 

  
1,070.00 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 3,005,960.45  3,004,890.45 
งบกาํไรขาดทุน    
 ตน้ทุนขาย 1,195,145,383.50  1,161,053,504.71 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 175,592,053.77  209,683,932.56 

 

 

 บาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามจดัประเภทใหม่  ตามที�รายงานไวเ้ดิม 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 12,840,906.48  11,860,906.48 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 3,031,905.36  4,011,905.36 
ภาระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ
 ภายในหนึ�งปี - 

 
1,070.00 

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 2,915,333.10  2,914,263.10 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
ค่าใชจ่้าย    
 ตน้ทุนขาย 1,195,145,383.50  1,161,053,504.71 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 175,592,053.77  209,683,932.56 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

 


