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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

 
 
 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ
ยอ่ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงิน
สดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์
ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบ
ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นางสาวโชติมา กิจศิรกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7318 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี  11 พฤษภาคม 2563  



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,682               27,210               38,724               19,195               

เงินลงทุนชัว่คราว 956                    954                    713                    712                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 11,155               7,108                 10,233               6,216                 

สินคา้คงเหลือ 8 173,034              172,056              172,965              171,983              

ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 9 1,835,146           1,890,016           1,835,146           1,890,016           

ท่ีดินรอการพฒันา 10 1,652,259           1,673,191           1,578,851           1,599,783           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,662                 1,919                 1,662                 1,939                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,717,894           3,772,454           3,638,294           3,689,844           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 11 14,326               13,821               14,326               13,821               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                     -                     83,115               79,364               

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 200,423              192,201              200,423              192,201              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 94,261               94,147               84,647               85,650               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 12,685               -                     12,685               -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 4,489                 4,653                 4,371                 4,528                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 15,001               14,645               13,279               12,923               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,045               10,778               10,987               10,658               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 352,230              330,245              423,833              399,145              

รวมสินทรัพย์ 4,070,124           4,102,699           4,062,127           4,088,989           

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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พนับาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 318,169              306,870              318,169              306,870              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19 255,581              252,111              254,902              248,152              

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 209,814              273,073              209,814              273,073              

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 21 2,704                 -                     2,704                 -                     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 219,000              219,000              219,000              219,000              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 6 2,500                 2,500                 -                     -                     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,007,768           1,053,554           1,004,589           1,047,095           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               20 342,012              349,044              342,012              349,044              

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21 10,068               -                     10,068               -                     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 22 66,520               64,930               64,736               63,222               

ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 23 17,064               16,526               17,064               16,526               

ประมาณการหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 24 42,506               42,741               39,198               39,198               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,870                 3,950                 4,870                 3,950                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 483,040              477,191              477,948              471,940              

รวมหน้ีสิน 1,490,808           1,530,745           1,482,537           1,519,035           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,245,284,305 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,284           1,245,284           1,245,284           1,245,284           

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,245,283,691 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,245,284           1,245,284           1,245,284           1,245,284           

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

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 75,360               75,360               75,360               75,360               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 677,655              669,306              681,416              671,780              

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้น -                     -                     -                     -                     
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,575,829           2,567,480           2,579,590           2,569,954           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 3,487                 4,474                 -                     -                     
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,579,316           2,571,954           2,579,590           2,569,954           
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,070,124           4,102,699           4,062,127           4,088,989           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

พนับาท
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



2563 2562 2563 2562
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 328,980            401,559            328,980            401,559            
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 2,411                5,459                2,156                4,169                
รายไดอ่ื้น 6 1,899                1,450                1,886                1,462                

รวมรายได้ 333,290            408,468            333,022            407,190            
ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 6 220,670            264,455            220,670            264,455            
ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 5,949                5,070                4,184                4,126                
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 42,172              40,523              42,172              40,523              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 46,213              47,091              45,483              47,036              

รวมค่าใชจ่้าย 315,004            357,139            312,509            356,140            
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18,286 51,329 20,513 51,050 
ตน้ทุนทางการเงิน 6 9,534                11,278              9,489                11,218              

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,752                40,051              11,024              39,832              
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 1,390 7,228 1,388 7,228 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 7,362 32,823 9,636 32,604 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -     -     -     -     
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 7,362 32,823 9,636 32,604 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,349 32,823 9,636 32,604 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (987) -                    -                    -                    

7,362 32,823 9,636 32,604 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,362 32,823 9,636 32,604 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

7,362 32,823 9,636 32,604 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.007 0.026 0.008 0.026 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

- 5 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,245,284               577,530                75,360                  669,306                -                      2,567,480             4,474                  2,571,954               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                         -                        -                        8,349                    -                      8,349                    (987) 7,362                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                        8,349                    -                      8,349                    (987) 7,362                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,245,284               577,530                75,360                  677,655                -                      2,575,829             3,487 2,579,316               

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

ก าไรส าหรับงวด -                         -                        -                        32,823                  -                      32,823                  -                      32,823                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                        -                        -                        -                      -                        -                      -                         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                        -                        32,823                  -                      32,823                  -                      32,823                   

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 
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หมายเหตุ

ก าไรสะสม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

พนับาท
งบการเงินรวม 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

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

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,245,284                   577,530                      75,360                        671,780                      -                        2,569,954                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              9,636                          -                        9,636                          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              9,636                          -                        9,636                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,245,284                   577,530                      75,360                        681,416                      -                        2,579,590                   

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

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              32,604                        -                        32,604                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                        -                              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              32,604                        -                        32,604                        

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

- 7 -
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 7,362                  32,823                9,636                  32,604                
รายการปรับปรุงกระทบก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,658                  5,344                  5,311                  5,342                  
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1) (1) (1) (1)
หน้ีสงสยัจะสูญ -     980                     -     980                     
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทุน -     2,962                  -     2,962                  
ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 538                     587                     538                     587                     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,270                  1,109                  1,204                  1,055                  
รายไดด้อกเบ้ียรับ (41) (25) (41) (24)
ตน้ทุนทางการเงิน 9,534                  11,278                9,489                  11,218                
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,390                  7,228                  1,388                  7,228                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 25,710                62,285                27,524                61,951                

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,046) 3,550 (4,018) 3,934 
สินคา้คงเหลือ (978) 44,688                (982) 44,688                
ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน 84,159                92,136                84,159                92,136                
ท่ีดินรอการพฒันา -     5,649 -     5,649 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 257                     (58) 276                     (58)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 274                     707                     464                     707                     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 497                     972                     3,778                  191                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 920                     541                     920                     541                     

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 106,793              210,470              112,121              209,739              

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่วนัที ่31 มีนาคม 2563

พนับาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 41                       88                       41                       87                       
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 95                       95                       -                     -                     
เงินสดจ่ายหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (235) -     -     -     
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,742) (4,085) (3,710) (4,062)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 102,952              206,568              108,452              205,764              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1) (1) -                     (1)
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (505) (737) (505) (737)
เงินสดจ่ายเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (3,750) -                     
เงินสดจ่ายซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (2,917) (658) (1,461) (658)
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (8,767) (973) (8,767) (973)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (44) -                     (44) -                     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (12,234) (2,369) (14,527) (2,369)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 11,298 (56,807) 11,298 (56,807)

เงินสดจ่ายช าระภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                     (1) -                     (1)
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (841) -                     (841) -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -                     (12,508) -                     (12,508)
เงินสดจ่ายจากการกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (1,000) -                     -                     
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 75,009                35,705                75,009                35,705                
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (145,300) (105,758) (145,300) (105,758)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (14,412) (21,210) (14,562) (21,200)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (74,246) (161,579) (74,396) (160,569)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 16,472                42,620                19,529                42,826                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 27,210                29,219                19,195                26,623                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 43,682                71,839                38,724                69,449                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย
   เงินสดในมือ 707                     597                     667                     597                     
   เงินฝากธนาคาร 42,975                71,242                38,057                68,852                

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 43,682                71,839                38,724                69,449                

2) ในไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินจ านวน 27.91 ลา้นบาท และ 26.96 ลา้นบาท เขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
ท่ีดินรอการพฒันา
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 “สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที ่31 มีนาคม 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

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

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

ปทุมธำนี 12130 ประเทศไทย 
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบำ้นส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม กำรบริกำรห้องพกั งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยใน
สโมสรหมู่บำ้น เป็นตน้ 

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

ร้อยละ 51.00 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบทางการเงินระหว่างกาลรวมและการด าเนินงาน 

 2.1 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่ำงๆ ของบริษทั เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย
ท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 

และทำงออ้ม 
 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   
 มีนำคม 2563  ธนัวำคม 2562   
บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  รับเหมำก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั 100.00  100.00  บริหำรงำนหมู่บำ้น 
บริษทัยอ่ยทำงออ้ม - ถือโดย      
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั      
บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั 60.00           -  ศูนยฟ้ื์นฟสุูขภำพและดูแลผูสู้งอำย ุ
      



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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 2.2 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด 

 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึน โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ

เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
 2.6 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ

กำรเงินรวมน้ีแลว้ 
 2.7 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ส่วน

ท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบทางการเงินระหว่างกาล 
 3.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด  
โดยเนน้กำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืน
ในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร

ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำร
วดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้น
มีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำร
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั ได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ 5 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวต่อไปน้ี 
4.1 สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับนิยำม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  

(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดั
ประเภทดังกล่ำวจะข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำร
สินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสด   ตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

   สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
   ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน  
 

(2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำง

กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำร
ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำม
เส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมี
ขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึง
บริษัทและบริษทัย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนตลอดอำย ุ
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4.2 สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ย

สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้
สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบ
แทน 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ 
นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มี
สิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ  ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 3.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี  16 มำถือ
ปฏิบติัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบญัชีโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี           

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัที่ 1 

มกรำคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

   สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  13,424  13,424 

หน้ีสินหมุนเวยีน        

   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ        

    ภำยในหน่ึงปี -  -  2,666  2,666 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

   หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  10,758  10,758 
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 5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษัทและบริษทัย่อยได้
ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
- สญัญำอนุพนัธ์ 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  27,210  27,210 
เงินลงทุนชัว่ครำว 583  -  -  371  954 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  7,108  7,108 
 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  -  -  13,821  13,821 

 583                 -                 -  48,510  49,093 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม 
เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   
- หน่วยลงทุน  583 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  306,870  306,870 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  252,111  252,111 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  622,117  622,117 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  219,000  219,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกรรมกำร -  2,500  2,500 
                 -  1,402,598  1,402,598 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 
 มูลค่ำยติุธรรม 
- สญัญำอนุพนัธ์ 

 มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  -  19,195  19,195 
เงินลงทุนชัว่ครำว 583  -  -  129  712 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  6,216  6,216 
 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั -  -  -  13,821  13,821 

 583                 -                 -  39,361  39,944 

 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน มีรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   
- หน่วยลงทุน  583 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ์ 
 รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 
 รวม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  306,870  306,870 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  248,152  248,152 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  622,117  622,117 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  219,000  219,000 
                 -  1,396,139  1,396,139 

 
5.2 สัญญาเช่า 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัย่อย
รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 
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 พนับำท 

 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,004 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 11,290 
 15,294 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (1,870) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
 มำถือปฏิบติั  13,424 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,424 
  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 2,666 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 10,758 
 13,424 
 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  
ท่ีดิน 4,782 
อำคำร 8,642 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 13,424 
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6. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 
  บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดข้ึนจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำลตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกจิการ 

 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 

  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ  ำกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

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

บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั น ำชยัพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถื้อหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

นำงพชัรินทร์  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 

คุณอรอุษำ  ตนัฑเทอดธรรม    ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
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  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2563  2562  2563  2562 
รำยกำรในระหวำ่งงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ  ำกดั อตัรำ 297,160 บำทต่อเดือน  -  -  891  - 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  4  4 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ  ำกดั ไฟฟ้ำ  5 บำทต่อยนิูต 

ประปำ 17 บำทต่อยนิูต 
 -  -  97  - 

รำยไดค้่ำเช่ำเฟอร์นิเจอร์          
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ  ำกดั อตัรำ 24,149.53 บำทต่อเดือน  -  -  72  - 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  ขั้นต ่ำ  25,000 บำท / โครงกำร  -  -  645  555 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดจ้ำกกำรขำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม รำคำตลำด  -  1,348  -  1,348 
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  180  180  180  180 
  อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  21,858  18,057  21,858  18,057 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั รำคำตลำด  7,839  2,972  7,789  2,972 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั รำคำตลำด  88  24  88  24 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั เดือนละ 55,000 บำท  165  165  165  165 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั  รำคำตลำด  30  180  30  180 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  36  42  -  - 
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  3,140  3,253  3,140  3,247 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  
  มีนำคม 2563  ธนัวำคม 2562  มีนำคม 2563  ธนัวำคม 2562 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  -  -  6,000 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  -  -  (6,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  -  - 
ค่ำบริกำรไฟฟ้ำ  ประปำคำ้งรับ         

- บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  - - - - 47  19 

เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลีฟว่ิง แมเนจเมน้ จ  ำกดั  -  -  166  70 
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  323  324 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ  ำกดั  88  52  88  52 
 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั  7,784  7,675  7,784  7,381 
 - บริษทั พรีแคส๊ สเตชัน่ จ  ำกดั  28,317  29,972  28,317  29,972 
 - บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั   32  -  32  - 
 - บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  165  -  165  - 
   36,386  37,699  36,875  37,799 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  219,000  230,000  219,000  229,000 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  (11,000)  -  (10,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  219,000  219,000  219,000  219,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  2,500  3,000  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหวำ่งงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหวำ่งงวด  -  (500)  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  2,500  2,500  -  - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ำกดั  6,457  3,317  6,457  3,317 
   6,457  3,317  6,457  3,317 
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 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง ออก
หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวโุส 

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 

 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม  
  2563  2562 
ผูบ้ริหำร     
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น  8,796  8,383 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  369  315 
 รวม  9,165  8,698 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ -  72  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน        
   รำยไดค้ำ้งรับ 296  1,051  295  1,050 
   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 905  741  249  200 
   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  7,699  4,461  7,493  4,449 
   เงินทดรองจ่ำย 390  661  320  456 
   ลูกหน้ีอ่ืน 3,276  1,533  3,287  1,472 
   รวมลูกหน้ีอ่ืน 12,566  8,447  11,644  7,627 
   หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,411)  (1,411)  (1,411)  (1,411) 
   ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,155  7,036  10,233  6,216 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี        
   หมุนเวยีนอ่ืน 11,155  7,108  10,233  6,216 

 
8. สินค้าคงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

รำคำทุนบำ้นและคอนโดมิเนียม         
 สร้ำงเสร็จ 181,324  180,342  181,324  180,342 
สินคำ้เพื่อบริกำร 69  73              -              - 
หกั ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้    (8,359)  (8,359)  (8,359)  (8,359) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 173,034  172,056  172,965  171,983 
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  ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2563 

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 8,359  4,392 
เพิ่มข้ึน -  3,967 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 8,359  8,359 

 
  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ัญญำแลว้ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 63  181.32  73  180.34 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตส์ัญญำ        
 จะซ้ือจะขำยแลว้ (3)  (10.63)  (2)  (2.88) 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 60  170.69  71  177.46 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 สินคำ้คงเหลือของบริษทับำงส่วนจ ำนวน 80.53  

ล้ำนบำท และ 61.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ได้น ำไปค ้ ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกบัธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 
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9. ต้นทุนการพฒันาทีด่ิน 
  9.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดข้ึนแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 2,268,956  2,873,114 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 780,524  1,046,323 
บำ้นระหวำ่งปลูกสร้ำง 3,344,927  4,970,630 
ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 419,601  517,658 
 รวม 6,814,008  9,407,725 
หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (181,324)  (180,342) 
 โอนไปตน้ทุนขำยสะสม (4,797,538)  (7,337,367) 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน - สุทธิ 1,835,146  1,890,016 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินใน

โครงกำรของบริษทัส่วนใหญ่ได้น ำไปค ้ ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และขอ้ 20 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 บริษัทได้บันทึกดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 8.36 ลำ้นบำท และ 8.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน  
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 9.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู ่
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31  

มีนำคม 2563 
(งวดสำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้งวด 19  21 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ -  2 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ -  (4) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีโอนไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นงวด 19  19 
ยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่(ลำ้นบำท) 11,202.60  15,434.82 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้  ำสัญญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 8,282.77  12,042.20 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่ 73.94  78.02 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรพฒันำ

โครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยูเ่ป็นมูลค่ำ 56.08 ลำ้นบำท 
และ 83.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    

 
10. ทีด่ินรอการพฒันา 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ยอดยกมำ 1,673,191  1,954,096  1,599,783  1,880,688 
บวก เพ่ิมในระหวำ่งงวด -  64,846  -  64,846 
 รับโอนมำจำกตน้ทุนพฒันำท่ีดิน 27,906  65,445  27,906  65,445 
 รวม 1,701,097  2,084,387  1,627,689  2,010,979 
หกั ลดลงในระหวำ่งงวด -  (337,545)  -  (337,545) 
 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดิน (48,838)  (73,651)  (48,838)  (73,651) 
ยอดคงเหลือ 1,652,259  1,673,191  1,578,851  1,599,783 

 
  ณ  วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำส่วนใหญ่ไปค ้ำ

ประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 
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11. เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำ จ  ำนวนเงิน 14.33 ลำ้นบำท 
และ 13.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค ้ ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ ำประกนักำรใช้น ้ ำมนั ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 29.2 

  เงินฝำกธนำคำรดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ทุนช ำระแลว้ (พนับำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พนับำท)  เงินปันผลรับ (พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนำคม 

2563  2562 
วิธีราคาทุน - บริษัทย่อย                
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 81,250  77,500  100  100  83,115  79,364  -  - 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 
         83,115  79,364  -  - 

 
13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ ส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 240,375 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 8,767 
รับโอนระหวำ่งงวด 1,361 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 250,503 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (48,174) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,906) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (50,080) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 192,201 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 200,423 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนทั้งจ  ำนวนไปค ้ำประกนัวงเงิน
กูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 

 
14. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 294,924  278,691 
บวก ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 2,917  1,461 
บวก โอนสินทรัพยเ์ขำ้ระหวำ่งงวด -  - 
หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
หกั โอนสินทรัพยอ์อกระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 297,841  280,152 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (198,741)  (191,286) 
บวก ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (2,803)  (2,464) 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย -  - 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีโอนออก -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (201,544)  (193,750) 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (2,036)  (1,755) 
บวก ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (2,036)  (1,755) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 94,147  85,650 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 94,261  84,647 

 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ลำ้นบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนเงิน 36.54 ลำ้นบำทและ 37.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) น ำไปจด
จ ำนองค ้ำประกนัเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ล้ำนบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 
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15.   สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในกำรใช้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 

 
 
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - 
รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  13,424 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด  - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (739) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  12,685 

 
16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,685  12,556 
บวก ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 44  44 
หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 12,729  12,600 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (8,032)  (8,028) 
บวก ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด (208)  (201) 
หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (8,240)  (8,229) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,653  4,528 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 4,489  4,371 
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17. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 
   17.1  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 19,461  16,496  19,461  16,496 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (4,460)  (1,851)  (6,182)  (3,573) 
 15,001  14,645  13,279  12,923 

 
17.2 กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 มี.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

       ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ 196  -  -  196 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 

 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  2,554  -  2,554 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 12,644  303  -  12,947 

 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,305  108  -  3,413 

รวม 16,496  2,965  -  19,461 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        

 เงินลงทุนเพื่อคำ้ (17)  -  -  (17) 

 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (1,834)  (72)  -  (1,906) 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (2,537)  -  (2,537) 

รวม (1,851)  (2,609)  -  (4,460) 

สุทธิ 14,645  356  -  15,001 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 มี.ค. 63 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

       ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีกำรคำ้ 196  -  -  196 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 

 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  2,554  -  2,554 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 12,644  303  -  12,947 

 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 3,305  108  -  3,413 

รวม 16,496  2,965  -  19,461 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        

 เงินลงทุนเพื่อคำ้ (17)  -  -  (17) 

 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ (3,556)  (72)  -  (3,628) 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  (2,537)  -  (2,537) 

รวม (3,573)  (2,609)  -  (6,182) 

สุทธิ 12,923  356  -  13,279 

 
18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 41,948  43,599 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 276,221  263,271 
  รวม  318,169  306,870  
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   วงเงิน (ลำ้นบำท)       

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ีย  วนัครบก ำหนด  ภำระค ้ำประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 25.00  25.00  อตัรำ MOR ต่อปี   เม่ือทวงถำม  -  จดจ ำนองท่ีดินและอำคำรสโมสร 
          บำงส่วนของบริษทั 

-  แห่งท่ี 2 20.00  20.00  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  - จดจ ำนองท่ีดินโครงกำร 
-  แห่งท่ี 3 15.00  15.00  อตัรำ MOR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  เม่ือทวงถำม  - ค ้ำประกนัโดยท่ีดินของญำติ

กรรมกำร 
-  แห่งท่ี 4 5.00  5.00  อตัรำ MOR ต่อปี   1 ปี (ทบทวน 

วงเงินทุกปี) 
 - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

บนท่ีดินโครงกำร 

 รวมวงเงิน 65.00  65.00       

เงินกูย้มืระยะสั้น          
บริษทัใหญ่          
 - แห่งท่ี 1 35.00  -  อตัรำ MLR ต่อปี  25 มิถุนำยน 2563  - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
          ของกรรมกำรบำงท่ำน 
 - แห่งท่ี 2 10.43  10.43  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  30 เมษำยน 2563  -  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

 ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
 ในภำยหนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 

 - แห่งท่ี 3 25.00  25.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.62 ต่อปี  28 พฤษภำคม 2563  -  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 บนท่ีดินของบริษทั 

 - แห่งท่ี 4 65.79  87.84  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  15 พฤษภำคม 2563  - ค ้ำประกนัโดยท่ีดินของญำติ
กรรมกำร 

 - แห่งท่ี 5 90.00  90.00  อตัรำ MLR ต่อปี  10 เมษำยน 2563 และ  
19 เมษำยน 2563 

 - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป
ในภำยหนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 

 - แห่งท่ี 6 50.00  50.00  อตัรำ MLR ต่อปี  26 เมษำยน 2563  
 

 - จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไป
ในภำยหนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 

 276.22  263.27       

 รวมวงเงิน 341.22  328.27       
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19.   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,386  37,698  36,875  37,797 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 7,749  8,729  7,662  7,530 
   เจำ้หน้ีผูรั้บเหมำ  61,060  65,316  61,060  65,316 
   รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้  105,195  111,743  105,597  110,643 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
   ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ 22,995  31,103  22,995  31,103 
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  25,931  18,915  25,475  16,485 
   รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 22,337  11,869  22,201  11,850 
   เงินประกนัผลงำนจำกผูรั้บเหมำ  72,009  71,228  71,643  70,969 
   เจำ้หน้ีอ่ืน 7,114  7,253  6,991  7,102 
   รวมเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 150,386  140,368  149,305  137,509 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี        
   หมุนเวยีนอ่ืน 255,581  252,111  254,902  248,152 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31  
มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    
แห่งท่ี 1 326,866  449,087 
แห่งท่ี 2 216,742  162,852 
แห่งท่ี 3 8,218  8,218 
แห่งท่ี 4 -  1,960 

 รวม 551,826  622,117 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (209,814)  (273,073) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 342,012  349,044 

 
  กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู ้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 

รำยละเอียดดงัน้ี 
 พนับำท 

   งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   622,117 
บวก : กูเ้พิ่มระหวำ่งงวด   75,009 
หกั : จ่ำยคืนเงินกู ้   (145,300) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563   551,826 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วงเงิน (ลำ้นบำท)     
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 ณ วนัท่ี 31 
 มีนำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ีย  ภำระค ้ำประกนั 

เงินกูย้มืระยะยำว        
บริษทัใหญ่        
 แห่งท่ี 1         
  - วงเงินท่ี 1 264.00  264.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิง 
  - วงเงินท่ี 2 145.00  145.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  ปลูกสร้ำงบนท่ีดินของโครงกำร 
  - วงเงินท่ี 3 313.40  313.40  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี  และท่ีดินของญำติกรรมกำร 
  - วงเงินท่ี 4 272.00  272.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี   
 994.40  994.40     
แห่งท่ี 2        

 - วงเงินท่ี 1 80.00  80.00  อตัรำ MLR บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ี 
  - วงเงินท่ี 2 353.00  353.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี  มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
  - วงเงินท่ี 3 53.00  53.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี  หนำ้บนท่ีดินของโครงกำรและ 
  - วงเงินท่ี 4 160.00  160.00  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี  อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและ 
  - วงเงินท่ี 5 136.00  -  อตัรำ MLR ลบร้อยละ 1.90 ต่อปี  ท่ีดินของญำติกรรมกำร 
 782.00  646.00     
แห่งท่ี 3        
 - วงเงินท่ี 1 -  38.00  อตัรำ MLR ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ี 
       มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
       หนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 
 แห่งท่ี 4        
 - วงเงินท่ี 1 58.50  58.50  อตัรำ MLR  ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี  จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ี 
       มีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย 
       หนำ้บนท่ีดินของโครงกำร 
 1,834.90  1,736.90      
   
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ  ำนวนเงิน 
524.69 ลำ้นบำท และ 294.99 ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั 
  นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จ  ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ใหเ้ช่ำ จ  ำน ำ จ  ำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้
กู ้(3) กำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวำ่ไม่กระทบกระเทือนต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้(5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำรยกผลประโยชน์จำก
กำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั ท่ี 16 มำถือปฏิบติั 13,424 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 13,424 
บวก เพิ่มข้ึน - 
บวก เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 189 
หกั เงินจ่ำยช ำระ (841) 
หกั ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 12,772 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (2,704) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 10,068 

 
 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 739 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 189 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 1,654 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 86 
 รวม 2,668 
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22. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  
   รำยกำรกระทบยอดประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2563  แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 64,930  63,222 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 1,590  1,514 
หกั จ่ำยจริง -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 66,520  64,736 

 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

   พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
 2563  2562  2563  2562 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        
 ตน้ทุนบริกำร 26  25  -  - 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 444  351  444  351 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 800  733  760  704 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 320  291  310  280 
  รวม 1,590  1,400  1,514  1,335 

 
23. ประมาณการหนีสิ้นค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 

 พนับำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   16,526 
บวก เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด   538 
หกั จ่ำยช ำระในระหวำ่งงวด   - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563   17,064 
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24. ประมาณการหนีสิ้นจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2547 และบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2557 โดยตำมสัญญำ
จะซ้ือจะขำยท่ีดินก ำหนดให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคำ้เดิมของ
โครงกำร  
 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 

(งวดสำมเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(งวดปี) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 42,741  42,741  39,198  39,198 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งงวด -  -  -  - 
หกั ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหวำ่งงวด (235)  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 42,506  42,741  39,198  39,198 

 
25.    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
         ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2563  และ 2562 ประกอบดว้ย  
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 1,746  9,416  1,744  9,416 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (356)  (2,188)  (356)  (2,188) 

  รวม 1,390  7,228  1,388  7,228 
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26.  ก าไรต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อ
หุน้บริษทัใหญ่หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม  
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 8,349  32,823  9,636  32,604 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุน้) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุน้) 0.007  0.026  0.008  0.026 

 
27. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธี
รำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สำมำรถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยติุธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  มูลค่ำตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           
เงินลงทุนชัว่ครำว             
 - หน่วยลงทุน  498  -  583  -  583 
 รวม  498  -  583  -  583 

 
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 
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  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  

 
28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์กิจกำรอำคำรพกัอำศยัให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกิจกำรบริหำรหมู่บำ้น โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 
บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละ
ส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ี
ใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์อง
ส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 302,170  26,810  -  -  -  -  328,980  -  -  328,980 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  2,156  -  1,823  138  4,117  (1,706)  -  2,411 
 รำยไดอ่ื้น 1,811  67  8  19  13  19  1,937  (38)  -  1,899 
 รวมรำยได ้ 303,981  26,877  2,164  19  1,836  157  335,034      333,290 
ค่ำใชจ่้ำย                    
 ตน้ทุนขำย 203,000  17,670  -  -  -  -  220,670  -  -  220,670 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  4,184  -  966  799  5,949  -  -  5,949 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 38,647  3,525  -  -  -  -  42,172  -  -  42,172 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 38,720  6,314  450  11  637  1,807  47,939  -  (1,726)  46,213 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 8,563  -  926  -  45  18  9,552  -  (18)  9,534 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 288,930  27,509  5,560  11  1,648  2,624  326,282      324,538 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 15,051  (632)  (3,396)  8  188  (2,467)  8,752      8,752 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   1,390 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   7,362 

                    
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563                    
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  200,423  -  -  -  200,423      200,423 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 85,197  251  317  -  24  8,472  94,261      94,261       
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 355,916  45,643  -  -  -  -  401,559  -  -  401,559 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  4,169  -  1,845  -  6,014  (555)  -  5,459 
 รำยไดอ่ื้น 1,296  157  9  1  6  -  1,469  (19)  -  1,450 
 รวมรำยได ้ 357,212  45,800  4,178  1  1,851  -  409,042      408,468 
ค่ำใชจ่้ำย                    
 ตน้ทุนขำย 236,774  27,681  -  -  -  -  264,455  -  -  264,455 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -  -  4,126  -  944  -  5,070  -  -  5,070 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 36,351  4,172  -  -  -  -  40,523  -  -  40,523 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 36,656  10,014  366  10  619  -  47,665  -  (574)  47,091 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 10,131  7  1,080  7  53  -  11,278  -  -  11,278 
 รวมค่ำใชจ่้ำย 319,912  41,874  5,572  17  1,616  - - 368,991      368,417 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
 ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 37,300  3,926  (1,394)  (16)  235  - - 40,051      40,051 

                    
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   7,228 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   32,823 
                    
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562                    
 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  189,594  -  -  -  189,594      189,594 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 103,655  562  480  -  5  -  104,702      104,702 
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29. ภาระผูกพนั และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
29.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน และสัญญำเช่ำ
อำคำรส ำนกังำน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระ                             ลำ้นบำท 
  ภำยใน 1 ปี 2.95   
  มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี                                 1.44  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำร

น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภท
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 5.2 

 
29.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ

ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี 
 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 8.69  8.29 
- ค ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 257.28  257.28 

 
 29.3 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัไดค้  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงินของลูกคำ้ต่อสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน

เงิน 0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) 
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 29.4 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ดงัน้ี 
29.4.1  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพทัยำ คดี

หมำยเลขด ำท่ี พ.564/2560 กบันิติบุคคลอำคำรชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้อง
บริษทัในขอ้หำภำระจ ำยอมเก่ียวกบัเร่ืองเดิน ทำงรถยนตแ์ละสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ แก่ท่ีดิน
ของโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ โดยศำลพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ทุก
ประเด็น ในคดีแพง่หมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 โดยคดีอยูร่ะหวำ่งรอโจทกอุ์ทธรณ์ 

  ต่อมำโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยอ้ำงว่ำ ได้ภำระจ ำยอมในท่ีดินทั้งสองแปลงโดยอำยุ
ควำม แต่สิทธ์ิในท่ีดินน้ีบริษัทสืบสิทธ์ิมำจำกบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย จึงต้องนับ
ระยะเวลำใหม่ตั้งแต่ค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด จนถึงวนัท่ีฟ้องคดีน้ีซ่ึงยงัไม่ถึง 10 ปี 

  เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ศำลนดัฟังค ำสั่งค  ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวชั้นอุทธรณ์ โดย
ศำลเห็นวำ่ โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจ ำเลยจดทะเบียนทำงพิพำทเป็นภำระจ ำยอมแก่ท่ีดินโจทก ์
ต่อมำบริษทัปิดทำงพิพำทไม่ใหโ้จทกใ์ชท้ำงพิพำทออกสู่สำธำรณะ แต่โจทกย์งัมีเส้นทำงอ่ืน
ท่ีโจทก์สำมำรถใช้ออกทำงสำธำรณะได้ จึงยงัไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน ำวิธีกำรคุ้มครอง
ดงักล่ำวมำใช้ จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นน้ีให้เป็นพบั ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวำ่งกำรจดัท ำค ำแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงครบก ำหนดในกำรยื่นค ำแกอุ้ทธรณ์ต่อศำลในวนัท่ี 30 
พฤษภำคม 2562 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 บริษทัจึงไดด้ ำเนินกำรยื่นค ำแกอุ้ทธรณ์
ต่อศำล 

  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ภำค 2 โดยศำล
อุทธรณ์ภำค 2 พิพำกษำกลบัเป็นว่ำท่ีดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนท่ีติดถนนและท่ีตั้งปักเสำ
ไฟฟ้ำและอำคำรโรงเรือนซักรีดตำมแผนท่ีพิพำท ศำลตัดสินให้บริษัทเป็นฝ่ำยต้องจด
ทะเบียนภำระยอมให้แก่โจทย ์หำกไม่ปฏิบติัตำมให้ถือเอำค ำพิพำกษำของศำลแทนกำร
แสดงเจตนำของบริษทั และหำ้มบริษทักระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรรบกวนกำรใชท้ำงพิพำท
และอำคำรโรงเรือนซกัรีด เพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่ำศยัในอำคำรชุดโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 ไดด้ ำเนินกำรยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำพร้อมฎีกำ และค ำ
ร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดีต่อศำลจงัหวดัพทัยำเรียบร้อยแลว้ 

  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฏีกำวำ่จะรับพิจำรณำค ำร้องขออนุญำตฏีกำ
หรือไม่  
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29.4.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัมีคดีควำมฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพทัยำ คดี

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

  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 ศำลนัดสืบพยำนระหว่ำงบริษทัและจ ำเลย ทนำยจ ำเลย
แถลงว่ำฝ่ำยจ ำเลยประชุมปรึกษำหำรือกันแล้ว ได้ข้อตกลงว่ำจ ำเลยตกลงยุติกำรใช้
ประโยชน์ในท่ีดินพิพำททั้งสองแปลง รวมถึงขนยำ้ยทรัพยสิ์นและบริวำรออกไปจำกท่ีดิน
พิพำททั้งสองแปลงแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 จ  ำเลยตกลงให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัย
ของศำลในชั้นท่ีสุดในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 โดยจ ำเลยตกลงท่ีจะถอนอุทธรณ์
คดีควำมดงักล่ำว เลยขอใหศ้ำลมีค ำสั่งจ  ำหน่ำยคดีควำมชัว่ครำว เพื่อรอฟังค ำวนิิจฉยัชั้นท่ีสุด
ของคดีควำมดงักล่ำวก่อน 

  ซ่ึงต่อมำเม่ือจ ำเลยไม่ถอนอุทธรณ์ บริษัทก็ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีน้ี ซ่ึงศำล
พิเครำะห์แลว้ เห็นวำ่ ขอ้อำ้งท่ีอำศยัเป็นหลกัของขอ้หำในกำรต่อคดีของจ ำเลยในคดีน้ีเป็น
ขอ้อำ้งเดียวกนักบัท่ีจ  ำเลยยื่นฟ้องบริษทัในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 อีกทั้งกำรจะ
พิจำรณำว่ำจ ำเลยในคดีน้ีละเมิดหรือไม่ ตอ้งฟังขอ้เท็จจริงให้เป็นท่ียุติเสียก่อนว่ำจ ำเลยมี
สิทธิใชท่ี้ดินของบริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่ คดีเร่ืองน้ีจึงมีควำมเก่ียวพนักบัคดีแพ่ง
หมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 กรณีน้ีศำลเห็นสมควรให้จ  ำหน่ำยคดีน้ีไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวเพื่อรอ
ฟังผลคดีควำมดงักล่ำวให้ถึงท่ีสุดเสียก่อน เม่ือคดีควำมดงักล่ำวถึงท่ีสุด ให้บริษทัแถลงเพื่อ
ยกคดีข้ึนพิจำรณำใหม่ต่อไป 

  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอยกคดีข้ึนพิจำรณำเพื่อ
กำรไกล่เกล่ียโดยศำลเล่ือนก ำหนดนดัไกล่เกล่ียจำกเดิมวนัท่ี 27 เมษำยน 2563 ออกไปเป็น
วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2563 
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30. จัดประเภทรายการ 
  กำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และงบก ำไร

ขำดทุนเบจ็เสร็จส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ไดจ้ดัประเภทต่ำงไปจำกเดิมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร
แสดงรำยกำรและกำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  ซ่ึง
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ และก ำไรต่อหุน้ หรือส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
 พนับำท  พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมจดัประเภทใหม่  ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม  ตำมจดัประเภทใหม่  ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

       

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,108  72  6,216                      - 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,919  10,317  1,939  9,516 
     ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย                      -  6,839                       -  6,736 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 10,778  2,578  10,658  2,561 
 ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้                      -  31,103                       -  31,103 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 252,111  80,749  248,152  79,548 
 เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -  37,699                       -  37,797 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย                      -  18,916                       -  16,485 
 เงินประกนัผลงำนจำกผูรั้บเหมำ                       -  71,228                       -  70,969 
     เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้                       -  8,275                       -  8,275 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                      -  4,142                       -  3,975 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
ส ำงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 

       

 ตน้ทุนขำย 264,455  255,724  264,455  255,724 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 40,523  49,254  40,523  49,254 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 47,091  38,393  47,036  38,338 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร                        -  8,698                        -  8,698 

 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2563  


