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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 
 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และสอบทาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

(นางสาวโชติมา กิจศิรกร) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7318 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 118,043             64,808               106,764             57,072               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5,6 14,947               8,881                 13,305               7,336                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 -                     -                     30,500               10,000               

สินคา้คงเหลือ 7 139,948             124,530             121,899             123,561             

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 8 1,714,895          1,642,014          1,730,386          1,642,014          

ทีดินรอการพฒันา 9 559,396             451,636             559,040             451,279             

เงินมดัจาํค่าทีดิน 8,400                 8,441                 8,400                 8,441                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 964                    964                    721                    720                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 299                    2,750                 2,151                 2,836                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,892          2,304,024          2,573,166          2,303,259          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10 14,570               11,019               14,570               11,019               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     86,864               86,864               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 221,589             221,229             221,589             221,229             

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 13 105,907             100,180             74,738               77,276               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 19,001               21,723               9,266                 10,817               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,972                 4,170                 3,776                 3,989                 

ทีดินรอการพฒันา 9 1,157,468          1,184,982          1,084,417          1,111,931          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 16,437               18,931               14,646               17,140               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 6,379                 9,297                 6,188                 9,186                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,545,323          1,571,531          1,516,054          1,549,451          

รวมสินทรัพย์ 4,102,215          3,875,555          4,089,220          3,852,710          

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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พนับาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 17 124,857             3,020                 124,857             3,020                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5,18 460,266             416,813             443,860             410,697             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,072               8,560                 25,996               8,560                 

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 454,782             259,926             454,782             259,926             

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 20 6,673                 6,515                 3,602                 3,512                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 5,000                 184,000             -                     179,000             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 5 -                     2,500                 -                     -                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 839                    -                     -                     -                     

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,078,489          881,334             1,053,097          864,715             

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               19 111,004             163,387             111,004             163,387             

หนีสินตามสญัญาเช่า 20 14,603               17,559               7,742                 9,525                 

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 21 61,966               60,002               59,764               57,894               

ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 22 22,235               20,294               22,235               20,294               

ประมาณการหนีสินจากการซือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 23 36,807               36,807               33,498               33,498               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 12,900               9,219                 12,900               9,219                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 259,515             307,268             247,143             293,817             

รวมหนีสิน 1,338,004          1,188,602          1,300,240          1,158,532          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

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

มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,245,284,305 หุน้

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,245,284          1,245,284          1,245,284          1,245,284          

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,245,283,691 หุน้

   มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 1,245,284          1,245,284          1,245,284          1,245,284          

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 577,530             577,530             577,530             577,530             

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 81,560               81,560               81,560               81,560               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 862,884             780,307             884,606             789,804             

องคป์ระกอบอืนของผูถื้อหุน้ -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,767,258          2,684,681          2,788,980          2,694,178          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (3,047) 2,272                 -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,764,211          2,686,953          2,788,980          2,694,178          

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,102,215          3,875,555          4,089,220          3,852,710          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

พนับาท

- 4 -

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 510,791             520,136             510,791             520,136             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 6,852                 2,884                 4,489                 1,528                 

รายไดอื้น 5 4,644                 2,303                 4,884                 2,047                 

รวมรายได้ 522,287             525,323             520,164             523,711             

ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 5 342,376             342,722             341,380             342,722             

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 10,450               6,413                 4,560                 3,975                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 46,539               41,334               46,539               41,334               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 53,209               54,413               48,946               53,404               

รวมค่าใชจ่้าย 452,574             444,882             441,425             441,435             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 69,713               80,441               78,739               82,276               

ตน้ทุนทางการเงิน 5 4,213                 8,037                 4,060                 7,994                 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 65,500 72,404 74,679 74,282 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 16,497 13,100 15,267 13,056 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 49,003 59,304 59,412 61,226 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 49,003 59,304 59,412 61,226 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 51,986 60,110 59,412 61,226 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,983) (806) -                     -                     

49,003 59,304 59,412 61,226 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 51,986 60,110 59,412 61,226 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,983) (806) -                     -                     

49,003 59,304 59,412 61,226 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.042 0.048 0.048 0.049 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,401,690          849,116             1,401,690          849,116             

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 14,685               5,295                 9,690                 3,684                 

รายไดอื้น 5 8,288                 4,202                 8,667                 3,933                 

รวมรายได้ 1,424,663          858,613             1,420,047          856,733             

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 5 977,070             571,259             976,058             571,259             

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 21,462               12,362               9,930                 8,159                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 114,251             75,639               114,251             75,639               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 130,199             100,626             122,946             98,887               

รวมค่าใชจ่้าย 1,242,982          759,886             1,223,185          753,944             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 181,681             98,727               196,862             102,789             

ตน้ทุนทางการเงิน 5 8,730                 17,571               8,400                 17,483               

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 172,951 81,156               188,462 85,306               

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 45,882 14,490 43,849 14,444 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 127,069 66,666 144,613 70,862 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 127,069 66,666 144,613 70,862 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 132,388 68,459 144,613 70,862 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,319) (1,793) -                     -                     

127,069 66,666 144,613 70,862 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 132,388 68,459 144,613 70,862 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,319) (1,793) -                     -                     

127,069 66,666 144,613 70,862 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.106 0.055 0.116 0.057 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม ไม่มีอาํนาจ

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,245,284                577,530                 81,560                   780,307                 -                       2,684,681              2,272                   2,686,953                

จ่ายเงินปันผล 25 -                          -                         -                         (49,811) -                       (49,811) -                       (49,811)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                         -                         132,388 -                       132,388 (5,319) 127,069

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                       -                         -                       -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                         132,388 -                       132,388 (5,319) 127,069

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 1,245,284                577,530                 81,560                   862,884                 -                       2,767,258              (3,047) 2,764,211                

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

รับชาํระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย -                          -                         -                         -                         -                       -                         2,500                   2,500                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                         -                         68,459                   -                       68,459                   (1,793) 66,666                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                         -                         -                         -                       -                         -                       -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                         -                         68,459                   -                       68,459                   (1,793) 66,666                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 1,245,284                577,530                 75,360                   737,765                 -                       2,635,939              5,181                   2,641,120                

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564
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หมายเหตุ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

พนับาท

งบการเงินรวม 

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,245,284                    577,530                       81,560                         789,804                       -                        2,694,178                    

จ่ายเงินปันผล 25 -                               -                               -                               (49,811) -     (49,811)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               144,613                       -                        144,613                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                        -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               144,613                       -                        144,613                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 1,245,284                    577,530                       81,560                         884,606                       -                        2,788,980                    

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               70,862                         -                        70,862                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                        -                               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               70,862                         -                        70,862                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 1,245,284                    577,530                       75,360                         742,642                       -                        2,640,816                    

- 8 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 127,069 66,666 144,613 70,862 

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 45,882 14,490 43,849 14,444 

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 8,730 17,571 8,400 17,483 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการบริจาคทีดิน 11,399 -     11,399 -     

การปรับปรุงดว้ยลูกหนีจากการดาํเนินงานอืน (เพิมขึน) ลดลง (6,065) (1,539) (5,969) 177 

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (15,418) 13,946 1,662 13,933 

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนการพฒันาทีดิน (เพิมขึน) ลดลง (66,774) 230,356 (82,443) 230,356 

การปรับปรุงดว้ยทีดินรอการพฒันา (เพิมขึน) ลดลง (90,399) -     (90,399) -     

การปรับปรุงดว้ยเงินมดัจาํค่าทีดิน 41 -     41 -     

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์น (เพิมขึน) ลดลง (1,665) 274 (2,623) 233 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการไม่ขอคืน

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 5,118 -     5,118 -     

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอืนเพมิขึน (ลดลง) 43,197 24,002 33,170 26,847 

การปรับปรุงดว้ยหนีสินอืน (เพิมขึน) ลดลง 4,971 2,540 3,680 2,540 

ค่าเสือมราคา ค่าสูญสินและค่าตดัจาํหน่าย 15,912 11,414 12,127 10,707 

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนีสิน

ผลประโยชนพ์นกังาน  (กลบัรายการ) 1,964 1,698 1,870 1,621 

ค่าบาํรุงสาธารณูปโภค (กลบัรายการ) 2,787 1,751 2,787 1,751 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม -     (1) -     (1)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน (38) -     (38) -     

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 86,711 383,168 87,244 390,953 

ดอกเบียรับ (82) (75) (510) (74)

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (24,328) (9,432) (22,301) (9,479)

เงินสดรับดอกเบียรับ 82 75 80 74 

เงินประกนัผูรั้บเหมา -     (33) -     -     

หนีสินจากการซือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ -     (234) -     -     

งบการเงินรวม

- 9 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค (846) -     (846) -     

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน -     (5,613) -     (5,613)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61,537 367,856 63,667 375,861 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน -     (1) -     -     

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (3,551) (2,001) (3,551) (2,001)

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -     -     (20,500) -     

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -     -     -     (7,500)

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,546) (4,670) (2,699) (2,857)

เงินสดจ่ายซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (5,271) (16,811) (5,271) (16,811)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 58 -     58 -     

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (254) (27) (205) (27)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (22,564) (23,510) (32,168) (29,196)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 121,837 (94,098) 121,837 (94,098)

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนีสินตามสญัญาเช่า (3,261) (1,752) (2,050) (1,752)

เงินสดรับเพิมทุนบริษทัยอ่ย -     2,500 -     -     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั (179,000) -     (179,000) -     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากกรรมการ (2,500) -     -     -     

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 542,601 178,042 542,601 178,042 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (400,128) (370,378) (400,128) (370,378)

จ่ายดอกเบียจ่าย (15,476) (28,721) (15,256) (28,585)

จ่ายเงินปันผลจ่าย (49,811) -     (49,811) -     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 14,262 (314,407) 18,193 (316,771)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 53,235 29,939 49,692 29,894 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 64,808 27,210 57,072 19,195 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสินปี 118,043 57,149 106,764 49,089 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

พนับาท

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 907 784 484 669 

   เงินฝากธนาคาร 117,136 56,365 106,280 48,420 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 118,043 57,149 106,764 49,089 

2) ในไตรมาส 2 ปี 2564 และ 2563 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาทีดินจาํนวน 1.25 ลา้นบาท และ 27.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั เขา้เป็นส่วนหนึง

ของทีดินรอการพฒันา

3) ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัไดโ้อนเงินมดัจาํเขา้เป็นส่วนหนึงของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจาํนวน 1.36 ลา้นบาท

4) ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัซือเครืองใชส้าํนกังานโดยทาํสญัญาเช่าซือจาํนวน 0.53 ลา้นบาท 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภำพจำกบริษทั

จ ำกัด มำเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวนัท่ี 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 
   บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรคำ้ไดแ้ก่ จดัสรรท่ีดินและ

ปลูกบำ้นส ำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม กำรบริกำรห้องพกั งำนก่อสร้ำง กำรบริกำรและเช่ำภำยใน
สโมสรหมู่บำ้น เป็นตน้ 

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

ร้อยละ 51.00 
 1.2      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลบัมำแพร่ระบำดอีกและขยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก ำลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษัทย่อยได้ติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบทางการเงนิระหว่างกาลรวมและการด าเนินงาน 
 2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีได้รวมบัญชีต่ำงๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั เอน็.ซี. เฮำ้ส์ซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้นทั้งทำงตรง 

และทำงออ้ม 
 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   
 มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563   
บริษทัย่อย      
บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ 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  60.00  ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภำพและดูแลผูสู้งอำยุ 

 2.2  งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
   และบริษทัย่อย และไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
   ธนัวำคม 2563 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด 
 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวิธีซ้ือ ส ำหรับกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 2.4  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบกำรเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
 2.5  งบกำรเงินรวมจัดท ำขึ้น โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
  เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 2.7 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ส่วน
ท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 3.1 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด  
โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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 งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
 รวมทั้ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ (กำรยินยอมลดค่ำเช่ำ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
โดยกำรปรับปรุงน้ี เพื่อกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบัติ ผูเ้ช่ำไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมลด 
ค่ำเช่ำว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยเป็นกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผล
โดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และท่ีเขำ้
เง่ือนไขตำมท่ีระบุไว ้(แกไ้ขย่อหนำ้ท่ี 46 ข.2 จำกเดิมวนัท่ี 30  มิถุนำยน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2565) โดยให้บันทึกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำนั้นเสมือนว่ำ “ไม่ใช่กำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ” ซ่ึงใน
ระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศและลงในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ 
 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบนั 
 

 3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ 

และไดล้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้ปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยกเวน้กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีกล่ำวต่อไปน้ี 
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5. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั 
  บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย

ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดขึ้นจำกรำยกำรกบับริษทัและบุคคลเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นบำงส่วนและ/หรือกรรมกำรร่วมกนั ผลของรำยกำรดงักล่ำวซ่ึงเป็นรำยกำรปกติธุรกิจได้
รวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำลตำมมูลฐำนท่ีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
 ประเทศที่จัดตั้ง/

สัญชาติ 
  

ลักษณะความสัมพันธ์ 
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  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั สถำพรโฮมมำร์ท (1999) จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั น ำชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั น ำชยัพฒันำอสังหำริมทรัพย ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ธญัญะคำร์ท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สถำพรวฒันำขนส่ง  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั  ไทย  เป็นญำติกรรมกำร 
คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 
คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมกำร 

 
  รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทักบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2564  2563  2564  2563 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 70,000 บำทตอ่เดือน  -  -  210  - 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  15  15 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำ 297,160 บำทต่อเดือน  -  -  4,145  446 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2564  2563  2564  2563 
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 
 -  -  283  207 

รำยไดค้่ำเช่ำเฟอร์นิเจอร์          
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำ 24,149.53 บำทต่อเดือน  -  -  410  72 
รำยไดด้อกเบ้ียรับ          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50  -  -  1  - 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50  -  -  267  - 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  39,058  - 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ขั้นต ่ำ  45,000 บำท / โครงกำร  -  -  613  645 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  -  180  -  180 
  อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  423  33,925  246  33,925 
ซ้ือสินทรัพย ์          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  1,224  -  -  - 
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  1,428  -  -  - 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำตลำด  45,261  9,028  14,969  9,016 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด  910   -     195   -    
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั เดือนละ 55,000 บำท  165  165  165  165 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  รำคำตลำด   -     60   -     60 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  28  36   -      -    
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 

0.50 - 0.75  ต่อปี (2563 : อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี) 

 1,503  2,517  1,447  2,517 
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   พนับำท 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวนัท่ี 30 มถิุนำยน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 นโยบำยก ำหนดรำคำ  2564  2563  2564  2563 
รำยกำรในระหว่ำงงวด          
บริษทัยอ่ย          
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 70,000 บำทต่อเดือน  -  -  210  - 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 5,000 บำทต่อเดือน  -  -  30  30 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำ 297,160 บำทต่อเดือน  -  -  5,581  1,337 
รำยไดอ่ื้นๆ - ค่ำสำธำรณูปโภค          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั อตัรำ 1,401.87 บำทต่อเดือน  -  -  8  8 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั ไฟฟ้ำ  5 บำทต่อยนิูต 

ประปำ 17 บำทตอ่ยนิูต 
 -  -  520  304 

รำยไดค้่ำเช่ำเฟอร์นิเจอร์          
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำ 24,149.53 บำทต่อเดือน  -  -  549  145 
รำยไดด้อกเบ้ียรับ          
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50   -  -  1  - 
 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50   -  -  429  - 
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  74,252  - 
ค่ำบริหำรโครงกำร           
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ขั้นต ่ำ  45,000 บำท / โครงกำร  -  -  1,197  1,290 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง          
รำยไดอ่ื้น - ค่ำเช่ำส ำนกังำน          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั อตัรำ 20,000 บำทต่อเดือนและ  210  360  210  360 
  อตัรำ 40,000 บำทต่อเดือน         
ค่ำบริกำรก่อสร้ำงบำ้น          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  48,045  55,783  47,868  55,783 
ซ้ือสินทรัพย ์          
 บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  1,224  -  -  - 
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  2,853  -  -  - 
ค่ำซ้ือวสัดุก่อสร้ำง          
 บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั รำคำตลำด  80,752  16,867  29,692  16,805 
 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั รำคำตลำด  1,750  88  195  88 
ค่ำเช่ำท่ีดิน          
 บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั เดือนละ 55,000 บำท  330  330  330  330 
ค่ำสมำชิกกอลฟ์          
 บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  รำคำตลำด  10  90  10  90 
ดอกเบ้ียจ่ำย          
 คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี  56  72   -      -    
 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 

0.50 - 0.75  ต่อปี (2563 : อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปี) 

 2,990  5,656  2,879  5,656 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส  จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  10,000  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  18,000  10,000 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  28,000  10,000 

 - บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  -  -  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  2,500  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  -  2,500  - 

          
ลูกหน้ีค่ำเช่ำคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  1,317  - 

ค่ำบริกำรไฟฟ้ำ  ประปำคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  297  78 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ         
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  469  39 
 - บริษทั ควอลิต้ี ลีฟว่ิง แมเนจเมน้ จ ำกดั  -  -  1  - 
   -  -  470  39 

เจำ้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั ควอลิต้ี ลีฟว่ิง แมเนจเมน้ จ ำกดั  -  -  88  306 
 - บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์ จ ำกดั  -  -  39,656  - 
 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ำกดั  -  -  433  323 
 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์         
  เดคคอร์เรชัน่ จ ำกดั  997  35  22  35 
 - บริษทั สถำพรวฒันำ คำ้วสัดุก่อสร้ำง จ ำกดั  60,558  12,174  17,077  11,286 
 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชัน่ จ ำกดั  31,910  29,527  31,842  29,527 
 - บริษทั น ำชยักอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั   -  75  -  75 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31   ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  
  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563  มิถุนำยน 2564  ธนัวำคม 2563 

 - บริษทั ทรัพยน์ ำชยัพฒันำ จ ำกดั  330  660  330  660 
 - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไอแคร์ เวลเนส  55  -  -  - 
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม  -  82  -  82 
 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  -  39  -  39 
 - คุณนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม  7  -  -  - 
   93,857  42,592  89,448  42,333 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  184,000  219,000  179,000  219,000 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  5,000  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (179,000)  (40,000)  (179,000)  (40,000) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  5,000  184,000  -  179,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกรรมกำร         
 - คุณสมเชำว ์ ตนัฑเทอดธรรม         
 ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด  2,500  2,500  -  - 
 ยอดเพ่ิมระหว่ำงงวด  -  -  -  - 
 ยอดลดลงระหว่ำงงวด  (2,500)  -  -  - 
 ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด  -  2,500  -  - 

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย         
 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ำกดั  202  2,024  -  2,024 

 
 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนำยน 2564 และ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563  บริษัทได้ให้สถำบันกำรเงินแห่งหน่ึง  
ออกหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใหก้บับริษทัย่อย เป็นจ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท  

 
 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหำรของบริษัทหมำยถึงบุคคลท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ได้แก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรอำวุโส 
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 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 
 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  2564  2563 
ผูบ้ริหำร     
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น  11,359  18,007 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  195  99 
 รวม  11,554  18,106 

 
 พนับำท 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  2564  2563 
ผูบ้ริหำร     
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     
 ผลประโยชน์ระยะสั้น  24,937  26,803 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  429  468 
 รวม  25,366  27,271 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ -  -  -  - 
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน        
 ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 466  288  -  - 
   รำยไดค้ำ้งรับ 4,278  362  4,278  355 
   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 1,008  1,142  134  197 
   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  7,790  5,192  7,719  5,185 
   เงินทดรองจ่ำย 456  951  456  661 
   ลูกหน้ีอ่ืน 2,540  2,537  2,309  2,529 
   รวมลูกหน้ีอ่ืน 16,538  10,472  14,896  8,927 
   หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต

ท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 
 

(1,591) 
  

(1,591) 
  

(1,591) 
  

(1,591) 
   ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 14,947  8,881  13,305  7,336 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี        
   หมุนเวียนอ่ืน 14,947  8,881  13,305  7,336 

 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ยอดตน้งวด 1,591  1,591 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 1,591  1,591 
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7. สินค้าคงเหลือ  
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

รำคำทุนบำ้นและคอนโดมิเนียม         
 สร้ำงเสร็จ 130,258  131,920  130,258  131,920 
สินคำ้เพื่อบริกำร 191  139              -              - 
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง 17,858  830              -              - 
 รวม 148,307  132,889  130,258  131,920 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง    (8,359)  (8,359)  (8,359)  (8,359) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 139,948  124,530  121,899  123,561 

 
 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีกำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2564  
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(งวดปี) 
ยอดตน้งวด 8,359  8,359 
เพิ่มขึ้น -  - 
ลดลง -  - 
ยอดส้ินงวด 8,359  8,359 

 

  บริษทัมีขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีเซ็นตส์ัญญำแลว้ ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 หน่วย  ลำ้นบำท  หน่วย  ลำ้นบำท 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จ 39  130.26  39  131.92 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จท่ีเซ็นตส์ัญญำ        
 จะซ้ือจะขำยแลว้ -  -  (2)  (7.28) 
บำ้นและคอนโดมิเนียมสร้ำงเสร็จคงเหลือ        
 ยกไปท่ียงัไม่ไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำย 39  130.26  37  124.64 
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  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินคำ้คงเหลือของบริษทับำงส่วนจ ำนวน 70.81
ลำ้นบำท และ 67.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ได้น ำไปค ้ำประกันส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 

 

8. ต้นทุนการพฒันาท่ีดิน 
  8.1 ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดินท่ีเกิดขึ้นแลว้ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ท่ีดินและค่ำพฒันำท่ีดิน 2,736,131  2,456,010  2,736,131  2,456,010 
ค่ำพฒันำสำธำรณูปโภค 940,714  801,809  940,714  801,809 
บำ้นระหว่ำงปลูกสร้ำง 4,953,286  4,086,309  4,968,777  4,086,309 
ดอกเบ้ียคิดเขำ้ตน้ทุน 467,214  438,071  467,214  438,071 
 รวม 9,097,345  7,782,199  9,112,836  7,782,199 
หกั โอนไปสินคำ้ส ำเร็จรูป     (130,258)  (131,920)  (130,258)  (131,920) 
 โอนไปตน้ทุนขำยสะสม (7,252,192)  (6,008,265)  (7,252,192)  (6,008,265) 
ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีดิน - สุทธิ 1,714,895  1,642,014  1,730,386  1,642,014 

 
  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนที่ดินใน

โครงกำรของบริษทัส่วนใหญ่ไดน้ ำไปค ้ำประกนัส่วนหน่ึงของวงเงินกู ้ยืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 และขอ้ 19 

  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 4.59 ลำ้นบำท และ 5.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนกำรพฒันำที่ดิน โดยมีอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ียเท่ำกบั
ร้อยละ 4.47 และร้อยละ 5.15  ตำมล ำดบั  

  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษทัไดบ้นัทึกดอกเบ้ียท่ี
เกี่ยวขอ้งส่วนหน่ึงจ ำนวนเงินประมำณ 7.70 ลำ้นบำท และ 13.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรพฒันำที่ดิน โดยมีอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนส ำหรับกำรค ำนวณดอกเบ้ีย
เท่ำกบัร้อยละ 4.01 และร้อยละ 6.16  ตำมล ำดบั  
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 8.2 ภำระจำกกำรพฒันำโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู ่
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2564 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(งวดปี) 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูต่น้งวด 20  19 
จ ำนวนโครงกำรท่ีเปิดใหม่ 1  1 
จ ำนวนโครงกำรท่ีปิดแลว้ (1)  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีโอนไปท่ีดินรอกำรพฒันำ -  - 
จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยูส้ิ่นงวด 20  20 
ยอดขำยรวมของโครงกำรท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่(ลำ้นบำท) 13,516.36  12,413.56 
มูลค่ำซ้ือขำยท่ีไดท้ ำสัญญำแลว้ทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 11,062.02  9,725.39 
คิดเป็นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำร    
 ท่ีเปิดด ำเนินกำรอยู ่ 81.84  78.34 

 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งท ำกำรพฒันำ

โครงกำรในส่วนของสำธำรณูปโภคส่วนกลำงส ำหรับโครงกำรท่ีด ำเนินอยู่เป็นมูลค่ำ 97.23 ลำ้นบำท 
และ 89.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    
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9. ท่ีดินรอการพฒันา 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

ยอดยกมำ 1,636,618  1,673,191  1,563,210  1,599,783 
บวก เพ่ิมในระหว่ำงงวด 90,399  52,456  90,399  52,456 
 รับโอนมำจำกตน้ทุนพฒันำท่ีดิน 1,246  27,906  1,246  27,906 
 รวม 1,728,263  1,753,553  1,654,855  1,680,145 
หกั ลดลงในระหว่ำงงวด (11,399)  -  (11,399)  - 
 โอนออกเป็นตน้ทุนพฒันำท่ีดิน -  (116,935)  -  (116,935) 
ยอดคงเหลือ 1,716,864  1,636,618  1,643,456  1,563,210 

        
ท่ีดินรอกำรพฒันำ        
 หมุนเวียน 559,396  451,636  559,040  451,279 
 ไม่หมุนเวียน 1,157,468  1,184,982  1,084,417  1,111,931 
 1,716,864  1,636,618  1,643,457  1,563,210 

 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำท่ีดินรอกำรพฒันำส่วนใหญ่ไป
ค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย ตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 19 
 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั  
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 14.57 ลำ้น
บำท และ 11.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง ค ้ำประกนักำรขอกูเ้งินของลูกคำ้ และค ้ำประกันกำรใช้น ้ ำมนั ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 29.2 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ทุนช ำระแลว้ (พนับำท)  ถือหุ้นร้อยละ  จ ำนวนเงิน (พนับำท)  เงินปันผลรับ (พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มถิุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มถิุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2564  2563 
วิธีราคาทุน                
บริษทัยอ่ย                 
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 85,000  85,000  100  100  86,864  86,864  -  - 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง                
 แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 
         86,864  86,864  -  - 

 
12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอำคำรพกัอำศยัให้เช่ำ ส ำหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 277,109 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 5,301 
รับโอนระหวำ่งงวด - 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 282,410 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (55,880) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (4,941) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (60,821) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 221,229 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 221,589 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนทั้ง
จ ำนวนไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 19 
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13. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 
 

งบกำรเงินรวม  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 304,376  272,100 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 13,546  2,699 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (1,551)  (1,549) 
โอนสินทรัพยอ์อกระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 316,371  273,250 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (202,160)  (193,069) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (7,797)  (5,217) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 1,529   1,529  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีโอนออก -       -      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (208,428)  (196,757) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (2,036)  (1,755) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวด -       -      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (2,036)  (1,755) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 100,180  77,276 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  105,907  74,738 

 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ ำนวน 

100.52 ลำ้นบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 31.54 ลำ้นบำทและ 33.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) น ำไปจด
จ ำนองค ้ำประกนัเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรพำณิชยห์น่ึงแห่งวงเงิน 25 ลำ้นบำท ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17 
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14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในกำรใชส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม             งบกำรเงิน 

          เฉพำะกิจกำร   
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  26,487  13,858 
เพิ่มระหวำ่งปี  -  - 
ตดัจ ำหน่ำย  -  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  26,487  13,858 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  (4,764)  (3,041) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  (2,722)  (1,551) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตดัจ ำหน่ำย  -  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  (7,486)  (4,592) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  21,723  10,817 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  19,001  9,266 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 13,056  12,840 
บวก ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 254  205 
หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 13,310  13,045 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (8,886)  (8,851) 
บวก ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (452)  (418) 
หกั ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (9,338)  (9,269) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 4,170  3,989 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 3,972  3,776 

 
16. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
   16.1  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 23,274  22,865  18,883  18,475 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (6,837)  (3,934)  (4,237)  (1,335) 
 16,437  18,931  14,646  17,140 
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 16.2  กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 มิ.ย. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 196  -  -  196 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,660  (336)  -  6,324 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 11,599  356  -  11,955 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 4,059  389  -  4,448 

รวม 22,865  409  -  23,274 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุน (17)  -  -  (17) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ 2,568  (3,213)  -  (645) 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (6,485)  310  -  (6,175) 

รวม (3,934)  (2,903)  -  (6,837) 
สุทธิ 18,931  (2,494)  -  16,437 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหว่ำงงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 30 มิ.ย. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 196  -  -  196 
 ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - อำคำรสโมสร 351  -  -  351 
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,273  (336)  -  1,937 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 11,596  356  -  11,952 
 ประมำณกำรหน้ีสินค่ำบ ำรุงสำธำรณูปโภค 4,059  388  -  4,447 

รวม 18,475  408  -  18,883 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรวดัมูลค่ำ        
 เงินลงทุนเพื่อคำ้ (17)  -  -  (17) 
 ตน้ทุนพฒันำท่ีดินและสินคำ้คงเหลือ 845  (3,212)  -  (2,367) 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (2,163)  310  -  (1,853) 

รวม (1,335)  (2,902)  -  (4,237) 
สุทธิ 17,140  (2,494)  -  14,646 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 48,427  2,020 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 76,430  1,000 
  รวม  124,857  3,020 

  
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี 80 ลำ้นบำท เสียอตัรำ
 ดอกเบ้ีย MOR และ MOR ลบร้อยละอัตรำคงท่ี และมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ น 160.43 ล้ำนบำท และ 120.43  
 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เสียอตัรำดอกเบ้ีย MLR และ MLR ลบร้อยละอตัรำคงท่ี ค  ้ำประกนัโดย ท่ีดินและอำคำร
 สโมสรบำงส่วนของบริษทั รวมถึงท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภำยภำค
 หนำ้บนท่ีดินของโครงกำรของบริษทัและของญำติกรรมกำร 

  นอกจำกน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีสัญญำเงินกูก้  ำหนดในเร่ืองท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จ ำหน่ำย 
จ่ำยโอน ใหเ้ช่ำ จ ำน ำ จ ำนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภำระติดพนัท่ีมีผลท ำให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้
กู ้ (3) กำรรักษำอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) กำรงดจ่ำยเงินปันผลเว้นแต่ผู ้ให้กู ้เห็นว่ำไม่
กระทบกระเทือนต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของผูกู้ ้(5) กำรห้ำมลดทุนจดทะเบียน และ (6) กำร
ยกผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้        
 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,857  42,592  89,448  42,333 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 22,286  14,394  21,275  11,920 
   เจำ้หน้ีผูรั้บเหมำ  125,815  87,127  120,694  86,833 
   รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้  241,958  144,113  231,417  141,086 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
   ตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ 72,904  63,455  72,904  63,455 
   คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  21,841  35,168  18,386  33,447 
   รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 19,134  86,056  18,723  85,614 
   เงินประกนัผลงำนจำกผูรั้บเหมำ  93,581  80,287  92,396  79,683 
   เจำ้หน้ีอ่ืน 10,848  7,734  10,034  7,412 
   รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 218,308  272,700  212,443  269,611 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี        
   หมุนเวียนอ่ืน 460,266  416,813  443,860  410,697 

 
19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

  บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30  
มิถุนำยน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศ    
 รวม 565,786  423,313 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (454,782)  (259,926) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 111,004  163,387 
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  กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564
รำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
   งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   423,313 
บวก : กูเ้พิ่มระหวำ่งงวด   542,601 
หกั : จ่ำยคืนระหวำ่งงวด   (400,128) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564   565,786 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวนวงเงิน 2,268.10 ลำ้นบำท เสียอตัรำ
ดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละอตัรำคงท่ี 
  ค ้ำประกนัโดย ท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงทั้งท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภำยหน้ำบน
ท่ีดินของโครงกำรและของญำติกรรมกำร และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จ ำนวนเงิน 
1,134.29 ลำ้นบำท และ จ ำนวนเงิน 1,473.80 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 

 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 34 - 
 

  

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนำยน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 24,074  13,037 
บวก เพิ่มขึ้น -  - 
บวก เพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 501  358 
หกั เงินจ่ำยช ำระ (3,261)  (2,051) 
หกั ลดลงจำกกำรลดค่ำเช่ำ (38)  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 21,276  11,344 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (6,673)  (3,602) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 14,603  7,742 

 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนำยน 2564 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,565  775 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 262  178 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 1,369  1,285 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 219  212 
  รวม 3,415  2,450 
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 พนับำท 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนำยน 2564 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,722  1,551 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 501  358 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 2,388  2,220 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 330  315 
  รวม 5,941  4,444 

 
21. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  
   รำยกำรกระทบยอดภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2564 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 60,002  57,894 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั 1,964  1,870 
หกั ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนจ่ำยจริง -  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยงวด 61,966  59,764 
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  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มถิุนำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนำยน 
 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
 ตน้ทุนบริกำร 12  25  23  23 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 222  444  488  533 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 483  801  1,063  1,142 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 178  320  390  419 
รวม 895  1,590  1,964  2,117 

 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มถิุนำยน 2564 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนำยน 2564 
 2564  2563  2564  2563 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
 ตน้ทุนบริกำร -  -  -  - 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 221  444  488  533 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 458  760  1,010  1,087 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 168  310  372  403 
รวม 847  1,514  1,870  2,023 

 

 ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน  2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม  2563 บริษัทไม่มีจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยให้แก่
พนกังำนท่ีครบอำยเุกษียณในอีกหน่ึงปีขำ้งหนำ้ 

   

22. ประมาณการหนีสิ้นค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนำยน 2564 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(งวดปี) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 20,294  16,526 
บวก : เพิ่มขึ้นระหวำ่งงวด 2,787  3,768 
หกั : จ่ำยช ำระในระหวำ่งงวด (846)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 22,235  20,294 
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23. ประมาณการหนีสิ้นจากการซ้ือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินในโครงกำรอสังหำริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหน่ึงตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2547 และบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินใน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหน่ึงตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2557 โดยตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินก ำหนดใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยค่ำท่ีดินรวมถึงภำระหน้ีสินท่ีมีต่อลูกคำ้เดิม
ของโครงกำร  

  กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีภำระหน้ีสินจำกกำรซ้ือโครงกำรอสังหำริมทรัพยส์ ำหรับงวดหกเดือน
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 30 
มถิุนำยน 2564 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(งวดปี) 

 ณ วนัท่ี 30 
มถิุนำยน 2564 
(งวดหกเดือน) 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

(งวดปี) 
ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 36,807  42,741  33,498  39,198 
บวก เพ่ิมขึ้นในระหว่ำงงวด -  -  -  - 
หกั ลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระในระหว่ำงงวด -  (5,934)  -  (5,700) 
ยอดคงเหลือ ณ ปลำยงวด 36,807  36,807  33,498  33,498 

 
24.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

         ส่วนประกอบหลกัของค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  
และ 2563 ประกอบดว้ย  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน :         
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 43,388  16,828  41,355  16,782 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 2,494  (2,338)  2,494  (2,338) 
  รวม 45,882  14,490  43,849  14,444 
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25. เงินปันผล 
 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำ 0.040 บำทต่อหุ้น จ ำนวนเงินรวม 49.81 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลแลว้
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 

 
26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 51,986  60,110  59,412  61,226 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.042  0.048  0.048  0.049 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด  (พนับำท) 132,388  68,459  144,613  70,862 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั      (พนัหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                  (บำทต่อหุ้น) 0.106  0.055  0.116  0.057 

 
27. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธี
รำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

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

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม แยกแสดง

ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
  พนับำท 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  รำคำทุน  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น             

 - หน่วยลงทุน  498  -  585  -  585 

 รวม  498  -  585  -  585 

 
  ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 1 
  มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน  
 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ กิจกำรอสังหำริมทรัพย ์กิจกำรอำคำรพกัอำศยัให้
เช่ำ กิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงและกิจกำรบริหำรหมู่บำ้น โดยมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย 
บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละ
ส่วนงำน และประเมินก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ี
ใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ข้อมูลรำยไดแ้ละก ำไรและสินทรัพยข์อง
ส่วนงำนของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 510,791  -  -  -  -  -  510,791  -  -  510,791 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -  -  -  39,058  -  -  39,058  (39,058)  -  - 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  4,489  -  2,001  3,587  10,077  (3,225)  -  6,852 
 รำยไดอ้ื่น 4,866  14  4  34  2  44  4,964  (320)  -  4,644 
 รวมรำยได ้ 515,657  14  4,493  39,092  2,003  3,631  564,890      522,287 
ค่ำใชจ้่ำย                    
 ตน้ทุนขำย 341,328  52  -     -  -  -  341,380  996  -  342,376 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -     -     -     31,925  -  -  31,925  -  (31,925)  - 
 ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบริกำร -     -     4,560  -  1,291  6,538  12,389  -  (1,939)  10,450 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 46,334  205  -     -  -  -  46,539  -  -  46,539 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 45,435  3,017  494  997  464  3,833  54,240  -  (1,031)  53,209 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 2,955  -     1,105  35  37  717  4,849  -  (636)  4,213 
 รวมค่ำใชจ้่ำย 436,052  3,274  6,159  32,957  1,792  11,088  491,322      456,787 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 79,605  (3,260)  (1,666)  6,135  211  (7,457)  73,568      65,500 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   16,497 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   49,003             
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 502,334  17,802  -  -  -  -  520,136  -  -  520,136 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  1,528  -  1,837  889  4,254  (1,370)  -  2,884 
 รำยไดอ้ื่น 2,033  4  10  235  2  86  2,370  (67)  -  2,303 
 รวมรำยได ้ 504,367  17,806  1,538  235  1,839  975  526,760      525,323 
ค่ำใชจ้่ำย                    
 ตน้ทุนขำย 331,123  11,599  -  -  -  -  342,722  -  -  342,722 
 ตน้ทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  3,975  -  1,053  1,385  6,413  -  -  6,413 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 38,480  2,854  -  -  -  -  41,334  -  -  41,334 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 47,434  5,625  345  16  827  1,556  55,803  -  (1,390)  54,413 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 7,248  -  746  -  43  47  8,084  -  (47)  8,037 
 รวมค่ำใชจ้่ำย 424,285  20,078  5,066  16  1,923  2,988  454,356      452,919 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 80,082  (2,272)  (3,528)  219  (84)  (2,013)  72,404      72,404 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   13,100 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   59,304 
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 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ให้เช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,387,522  14,168  -     -  -  -  1,401,690  -  -  1,401,690 
 รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง -     -     -     74,252  -  -  74,252  (74,252)  -  - 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -     -     9,690  -  3,972  6,642  20,304  (5,619)  -  14,685 
 รำยไดอ้ื่น  8,631    28   8  68   4   84  8,823  (535)  -  8,288 
 รวมรำยได ้  1,396,153    14,196   9,698  74,320   3,976   6,726  1,505,069      1,424,663 
ค่ำใชจ้่ำย                    
 ตน้ทุนขำย 966,949  9,109  -     -  -  -  976,058  1,012  -  977,070 
 ตน้ทุนก่อสร้ำง -     -     -     59,965  -  -  59,965  -  (59,965)  - 
 ตน้ทุนให้เช่ำและบริกำร -     -     9,930  -  2,760  12,150   24,840   -  (3,378)  21,462 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 110,427   3,824   -     -  -  -   114,251   -  -  114,251 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 115,372  6,697  877  1,711  1,007  6,588  132,252  -  (2,053)  130,199 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 6,275  -     2,125  35  75  1,285  9,795  -  (1,065)  8,730 
 รวมค่ำใชจ้่ำย 1,199,023  19,630  12,932  61,711  3,842  20,023  1,317,161      1,251,712 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 197,130  (5,434)  (3,234)  12,609  134  (13,297)  187,908      172,951 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   45,882 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   127,069 
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 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (พนับำท) 
 กิจกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์  ธุรกิจอำคำรพกัอำศยั  กิจกำรรับเหมำ  กิจกำรบริหำร  กิจกำรศูนย ์  รวม  ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  งบกำรเงินรวม 
 ส่วนงำนแนวรำบ  ส่วนงำนแนวสูง  ใหเ้ช่ำ  ก่อสร้ำง  หมู่บำ้น  ดูแลผูพ้กัฟ้ืน    DR.  CR.   

รำยได ้                    
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 804,504  44,612  -  -  -  -  849,116  -  -  849,116 

 รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร -  -  3,684  -  3,660  1,028  8,372  (3,077)  -  5,295 
 รำยไดอ้ื่น 3,845  70  18  254  14  105  4,306  (104)  -  4,202 
 รวมรำยได ้ 808,349  44,682  3,702  254  3,674  1,133  861,794      858,613 
ค่ำใชจ้่ำย                    
 ตน้ทุนขำย 541,990  29,269  -  -  -  -  571,259  -  -  571,259 
 ตน้ทุนให้เช่ำและบริกำร -  -  8,159  -  2,018  2,185  12,362  -  -  12,362 
 ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 69,260  6,379  -  -  -  -  75,639  -  -  75,639 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 86,154  11,937  796  26  1,464  3,364  103,741  -  (3,115)  100,626 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 15,811  -  1,672  -  88  66  17,637  -  (66)  17,571 
 รวมค่ำใชจ้่ำย 713,215  47,585  10,627  26  3,570  5,615  780,638      777,457 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร                    
ด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 95,134  (2,903)  (6,925)  228  104  (4,482)  81,156      81,156 

ค่ำใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้                   14,490 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด                   66,666 
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29. ภาระผูกพนั และหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
29.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 
  จ่ำยช ำระภำยใน                ลำ้นบำท 
  1 ปี     2.85 
   

29.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่งออกหนงัสือ
ค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรำชกำรและบุคคลภำยนอก ดงัน้ี 

 ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
- ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ประปำ และอ่ืนๆ 5.37  5.77 
- ค ้ำประกนัค่ำบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคและ    
 บริกำรสำธำรณะส่วนกลำง 381.86  381.86 

 
 29.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัไดค้  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงินของลูกคำ้ต่อสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวนเงิน 

0.65 ลำ้นบำท และค ้ำประกนักำรใชน้ ้ำมนั เป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 
  

 29.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยเงินจำกกำรท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินจ ำนวนหก
ฉบบั จ ำนวนเงินรวม  33.60  ลำ้นบำท  

 

 29.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ดงัน้ี 
29.5.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีคดีควำมถูกฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจังหวดัพทัยำ คดี

หมำยเลขด ำท่ี พ.564/2560 กบันิติบุคคลอำคำรชุดเบยว์ิว รีสอร์ท “โจทก์” โดยโจทก์ฟ้องบริษทั
ในขอ้หำภำระจ ำยอมเก่ียวกบัเร่ืองเดิน ทำงรถยนตแ์ละสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ แก่ท่ีดินของโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ศำลนัดฟังค ำพิพำกษำ โดยศำลพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ทุก
ประเด็น ในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561  

  ต่อมำโจทก์ไดย้ื่นอุทธรณ์ โดยอำ้งว่ำ ได้ภำระจ ำยอมในท่ีดินทั้งสองแปลงโดยอำยุ
ควำม แต่สิทธ์ิในท่ีดินน้ีบริษัทสืบสิทธ์ิมำจำกบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย จึงต้องนับ
ระยะเวลำใหม่ตั้งแต่ค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด จนถึงวนัท่ีฟ้องคดีน้ีซ่ึงยงัไม่ถึง 10 ปี 
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  เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 ศำลนดัฟังค ำสั่งค  ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวชั้นอุทธรณ์ โดย
ศำลเห็นวำ่ โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจ ำเลยจดทะเบียนทำงพิพำทเป็นภำระจ ำยอมแก่ท่ีดินโจทก ์
ต่อมำบริษทัปิดทำงพิพำทไม่ให้โจทก์ใช้ทำงพิพำทออกสู่สำธำรณะ แต่โจทก์ยงัมีเส้นทำง
อ่ืนท่ีโจทก์สำมำรถใช้ออกทำงสำธำรณะได ้จึงยงัไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะน ำวิธีกำรคุม้ครอง
ดงักล่ำวมำใช้ จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นน้ีให้เป็นพบั ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหว่ำงกำรจัดท ำค ำแก้อุทธรณ์ ซ่ึงครบก ำหนดในกำรยื่นค ำแก้อุทธรณ์ต่อศำลในวนัท่ี  
30 พฤษภำคม 2562 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 บริษทัจึงได้ด ำเนินกำรยื่นค ำแก้
อุทธรณ์ต่อศำล 

  เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ศาลนัดฟังค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลบัเป็นว่าท่ีดินทั้งสองแปลงเป็นส่วนท่ีติดถนนและท่ีตั้งปักเสา
ไฟฟ้าและอาคารโรงเรือนซักรีดตามแผนท่ีพิพาท ศาลตัดสินให้บริษัทเป็นฝ่ายต้องจด
ทะเบียนภาระจ ายอมให้แก่โจทย ์หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของบริษทั และหา้มบริษทักระท าการใด ๆ อนัเป็นการรบกวนการใชท้างพิพาท
และอาคารโรงเรือนซกัรีด เพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชุดโจทก ์

  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ศาลฎีกามีค าสั่งพิพากษาใหย้กฟ้อง 
 
29.5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัมีคดีควำมฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศำลจงัหวดัพทัยำ คดี

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

  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
คดีควำมดังกล่ำว เลยขอให้ศำลมีค ำสั่งจ ำหน่ำยคดีควำมชั่วครำว เพื่อรอฟังค ำวินิจฉัยชั้น
ท่ีสุดของคดีควำมดงักล่ำวก่อน 

  ซ่ึงต่อมำเม่ือจ ำเลยไม่ถอนอุทธรณ์ บริษัทก็ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีน้ี ซ่ึงศำล
พิเครำะห์แลว้ เห็นว่ำ ข้ออำ้งท่ีอำศยัเป็นหลกัของขอ้หำในกำรต่อคดีของจ ำเลยในคดีน้ีเป็น
ขอ้อำ้งเดียวกนักบัท่ีจ ำเลยยื่นฟ้องบริษทัในคดีแพ่งหมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 อีกทั้งกำรจะ
พิจำรณำว่ำจ ำเลยในคดีน้ีละเมิดหรือไม่ ตอ้งฟังขอ้เท็จจริงให้เป็นท่ียุติเสียก่อนว่ำจ ำเลยมี
สิทธิใชท่ี้ดินของบริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่ คดีเร่ืองน้ีจึงมีควำมเก่ียวพนักบัคดีแพ่ง
หมำยเลขแดงท่ี 1435/2561 กรณีน้ีศำลเห็นสมควรให้จ ำหน่ำยคดีน้ีไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวเพื่อรอ
ฟังผลคดีควำมดงักล่ำวให้ถึงท่ีสุดเสียก่อน เม่ือคดีควำมดงักล่ำวถึงท่ีสุด ให้บริษทัแถลงเพื่อ
ยกคดีขึ้นพิจำรณำใหม่ต่อไป 
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29.5.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีควำมคดีควำมถูกฟ้องร้องในข้อหำ ผิดสัญญำ เรียก
ค่ำเสียหำย จ ำนวน 2 คดี รวมจ ำนวนทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.959/2563 
จ ำนวน 24.63 ลำ้นบำท และคดีหมำยเลขด ำท่ี ผบ.1118/2563 จ ำนวนเงิน 30.00 ลำ้นบำท 
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 54.83 ลำ้นบำท โดยศำลไดมี้ค ำสั่งให้รวมคดีสองคดีเขำ้ดว้ยกนัเพื่อง่ำย
ต่อกำรน ำสืบเน่ืองจำกเป็นกำรฟ้องเร่ืองสำธำรณูปโภค ทรัพยสิ์นส่วนกลำงของหมู่บ้ำน 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งนดัสืบพยำนโจทกแ์ละบริษทัในวนัท่ี 23 และ 24 เดือนมิถุนำยน 2564  

  เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2564 เป็นวนัสืบพยำนโจทก์วนัแรก โจทก์ได้ท ำกำรถอน
ประเด็นฟ้องไปหลำยประเด็น จึงท ำให้จ ำนวนทุนทรัพยท่ี์โจทก์ฟ้องจ ำนวนเงิน 54.83 ลำ้น
บำท คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 19.00 ล้ำนบำท และศำลมีค ำสั่งให้ส ำนักงำนท่ีดินจงัหวดั
ปทุมธำนี  สำขำธญับุรี ด ำเนินกำรรังวดั ท ำแผนท่ีพิพำท โดยศำลไดเ้ล่ือนคดีไปตรวจแผนท่ี
พิพำทและก ำหนดประเด็นขอ้พิพำทในวนัท่ี 1 กนัยำยน 2564 

 
30. จัดประเภทรายการ 
  กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไร

ขำดทุนเบ็จเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ไดจ้ดัประเภทต่ำงไปจำก
เดิมเพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรแสดงรำยกำรและกำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ และก ำไรต่อหุ้น หรือ
ส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
 พนับำท  พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตำมจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม 

 ตำมจดั 
ประเภทใหม่ 

 ตำมท่ี 
รำยงำนไวเ้ดิม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

       

 เงินมดัจ ำค่ำท่ีดิน 8,441  -  8,441  - 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 2,750  11,191  2,836  11,277 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

       

 ตน้ทุนขำย 342,722  333,355  342,722  333,355 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 41,334  50,701  41,334  50,701 
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 พนับำท  พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมจดั 

ประเภทใหม่ 
 ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม 
 ตำมจดั 

ประเภทใหม่ 
 ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

       

 ตน้ทุนขำย 571,259  554,025  571,259  554,025 
 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 75,639  92,873  75,639  92,873 

 
31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 มีมติอนุมติัวงเงินออกและเสนอ

ขำยหุน้กู ้จ ำนวนไม่เกิน 1,000 ลำ้นบำท ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 20 กรกฏำคม 2564 บริษทัไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือ
ผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกัน และไม่มีผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้ จ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท อำยุ 3 ปี 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี 

 
32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564 


