
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 

 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือน 31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และ 

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ

ของบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  

31 มีนาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
  
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคัญทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจ้าจึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท ี34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 8843 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที 9 พฤษภาคม 2565 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 163,135             94,055               149,798             87,094               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 5,6 14,707               11,870               13,177               9,912                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 -                     -                     38,500               38,500               

สินคา้คงเหลือ 7 134,728             113,324             122,653             105,580             

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน 8 2,279,493          2,028,606          2,309,347          2,050,374          

ทีดินรอการพฒันา 9 686,568             853,307             686,568             853,307             

เงินมดัจาํค่าทีดิน 29,312               35,459               29,312               35,459               

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 835                    835                    591                    590                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,306                 3,074                 1,449                 1,658                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,310,084          3,140,530          3,351,395          3,182,474          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10 19,473               24,395               19,473               24,395               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     86,864               86,864               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 214,156             216,603             214,156             216,603             

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 13 99,929               74,933               51,356               43,071               

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 8,869                 8,891                 8,869                 8,891                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 3,469                 3,668                 3,146                 3,344                 

ทีดินรอการพฒันา 9 958,555             846,597             885,974             774,016             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 8,821                 12,849               5,847                 10,155               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,726                 3,823                 3,310                 3,330                 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,317,998          1,191,759          1,278,995          1,170,669          

รวมสินทรัพย์ 4,628,082          4,332,289          4,630,390          4,353,143          

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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พนับาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 17 21,011               42,974               21,011               42,974               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 5,18 517,105             495,458             484,477             492,425             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 38,093               18,484               37,861               18,253               

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 653,210             480,305             653,210             480,305             

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 21 6,757                 5,621                 3,580                 3,542                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 5,000                 5,000                 -                     -                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,444                 1,090                 -                     -                     

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,242,620          1,048,932          1,200,139          1,037,499          

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               19 129,795             105,345             129,795             105,345             

หุน้กู้ 5, 20 149,770             149,745             149,770             149,745             

หนีสินตามสญัญาเช่า 21 4,245                 6,229                 5,890                 6,004                 

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 22 52,781               53,874               50,479               51,512               

ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 23 22,432               21,127               22,432               21,127               

ประมาณการหนีสินจากการซือโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ 24 41,795               53,303               39,932               51,440               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 18,508               16,938               18,940               17,370               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 419,326             406,561             417,238             402,543             

รวมหนีสิน 1,661,946          1,455,493          1,617,377          1,440,042          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564

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 95,060               95,060               95,060               95,060               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,059,464          968,326             1,095,139          995,227             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,977,338          2,886,200          3,013,013          2,913,101          

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (11,202) (9,404) -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,966,136          2,876,796          3,013,013          2,913,101          

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,628,082          4,332,289          4,630,390          4,353,143          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

พนับาท

- 4 -

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 648,188           890,899           648,188           890,899            

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 10,082             7,833               4,380               5,201                

รายไดอื้น 5 3,784               3,644               4,497               3,783                

รวมรายได้ 662,054           902,376           657,065           899,883            

ค่าใชจ่้าย  5

ตน้ทุนขาย 416,634           634,678           412,611           634,678            

ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 13,127             11,012             4,459               5,370                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 51,386             67,712             51,575             67,712              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59,961             77,006             57,239             74,000              

รวมค่าใชจ่้าย 541,108           790,408           525,884           781,760            

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 120,946           111,968           131,181           118,123            

ตน้ทุนทางการเงิน 5 2,342               4,517               2,222               4,340                

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 118,604 107,451 128,959 113,783 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25 31,104 29,385 30,717 28,582 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 87,500 78,066 98,242 85,201 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,840 -     1,670 -     

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไป

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน -                  -                  -                  -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด 1,840 -     1,670 -     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 89,340 78,066 99,912 85,201 

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 89,301 80,402 98,242 85,201 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,801) (2,336) -     -     

87,500 78,066 98,242 85,201 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 91,138 80,402 99,912 85,201 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,798) (2,336) -     -                    

89,340 78,066 99,912 85,201 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.072 0.065 0.079 0.068 

หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

- 6 -

พนับาท

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สียที รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า รวม ไม่มีอาํนาจ

ทีออกและ หุน้สามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 1,245,284                577,530                   95,060                      968,326                    2,886,200                (9,404) 2,876,796                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            89,301 89,301 (1,801) 87,500

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                            1,837                        1,837 3                              1,840

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            91,138                      91,138 -1,798 89,340

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 1,245,284                577,530                   95,060                      1,059,464                 2,977,338 (11,202) 2,966,136                

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                            80,402 80,402 (2,336) 78,066

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                            -                            -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                            80,402 80,402 -2,336 78,066

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,245,284                577,530                   81,560                      860,709                    2,765,083                (64) 2,765,019                

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565
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หมายเหตุ

กาํไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

พนับาท

งบการเงินรวม 

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า รวม

ทีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 1,245,284                       577,530                          95,060                           995,227                          2,913,101                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 98,242                           98,242                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,670                             1,670                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 99,912                           99,912                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 1,245,284                       577,530                          95,060                           1,095,139                       3,013,013                       

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 85,201                           85,201                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 85,201                           85,201                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 1,245,284                       577,530                          81,560                           875,005                          2,779,379                       

- 8 -

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 87,500 78,066 98,242 85,201 

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,104 29,385 30,717 28,582 

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 2,342 4,517 2,222 4,340 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการบริจาคทีดิน -     11,399 -     11,399 

การปรับปรุงดว้ยลูกหนีจากการดาํเนินงานอืน (เพิมขึน) ลดลง (2,837) (7,837) (3,266) (6,856)

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (21,404) (1,674) (17,073) 3,012 

การปรับปรุงดว้ยตน้ทุนการพฒันาทีดิน (เพิมขึน) ลดลง (3,567) 250,097 (11,652) 243,401 

การปรับปรุงดว้ยทีดินรอการพฒันา (เพิมขึน) ลดลง (182,389) (43,606) (182,389) (43,606)

การปรับปรุงดว้ยเงินมดัจาํค่าทีดิน 6,147 (66,012) 6,147 (66,012)

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอื์น (เพิมขึน) ลดลง 2,924 906 343 1,492 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการไม่ขอคืน

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย -     4,522 -     4,522 

การปรับปรุงดว้ยเจา้หนีการคา้และเจา้หนี

หมุนเวียนอืนเพมิขึน (ลดลง) 20,214 19,096 (9,381) 19,088 

การปรับปรุงดว้ยหนีสินอืน (เพิมขึน) ลดลง 838 3,042 1,570 1,790 

ค่าเสือมราคา ค่าสูญสินและค่าตดัจาํหน่าย 7,185 7,554 5,247 5,991 

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหนีสิน

ผลประโยชนพ์นกังาน  (กลบัรายการ) 908 857 811 819 

ค่าบาํรุงสาธารณูปโภค (กลบัรายการ) 1,305 1,363 1,305 1,363 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน (32) (38) (32) (38)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (49,762) 291,637 (77,189) 294,488 

ดอกเบียรับ (455) (172) (455) (172)

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (8,671) (10,575) (7,217) (10,264)

เงินสดรับดอกเบียรับ 337 9 337 9 
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

หนีสินจากการซือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (11,508) -     (11,508) -     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (70,059) 280,899 (96,032) 284,061 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอืนทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน 4,922 (1,712) 4,922 (1,712)

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -     -     -     (10,000)

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (29,457) (7,488) (10,831) (1,671)

เงินสดจ่ายซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (12) (5,288) (12) (5,288)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -     58 -     58 

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25) (203) -     (154)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (24,572) (14,633) (5,921) (18,767)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (21,963) 91,267 (21,963) 91,267 

เงินสดจ่ายชาํระภาระหนีสินตามสญัญาเช่า (1,926) (1,560) (1,062) (1,021)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -     (50,000) -     (50,000)

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 398,866 98,497 398,866 98,497 

เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (201,511) (104,780) (201,511) (104,780)

เงินสดจ่ายเพือชาํระค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ (24) -     (24) -     

จ่ายดอกเบียจ่าย (9,731) (5,733) (9,699) (5,706)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 163,711 27,691 164,607 28,257 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 69,080 293,957 62,654 293,551 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 94,055 64,808 87,094 57,072 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสินงวด 163,135 358,765 149,748 350,623 
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบดว้ย

   เงินสดในมือ 542 664 384 469 

   เงินฝากธนาคาร 162,593 358,101 149,364 350,154 

     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร        รวม 163,135 358,765 149,748 350,623 

2) ในไตรมาส 1 ปี 2565 และในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัไดโ้อนตน้ทุนการพฒันาทีดินจาํนวน 22.51 ลา้นบาท และ 1.77 ลา้นบาท 

เขา้เป็นส่วนหนึง ของทีดินรอการพฒันา
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บริษทั เอน็.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 “สอบทานแล้ว” 
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันที 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลทัวไป 

 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 

   บริษทัจดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดัเมือวนัที 2 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยไดแ้ปรสภาพจากบริษทั

จาํกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึงได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมือวนัที 27 

พฤศจิกายน 2546 และไดแ้กไ้ขชือบริษทัเป็น บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) (N.C. Housing 

Public Company Limited)  

   บริษทัมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี 

   เลขที 1/765 หมู่ที 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดั

ปทมุธานี 12130 ประเทศไทย 

 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 

   บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือการคา้ไดแ้ก่ จดัสรรทีดินและ

ปลูกบา้นสําเร็จรูปและคอนโดมิเนียม การบริการห้องพกั งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายใน

สโมสรหมู่บา้น เป็นตน้ 

 (ค) ชือบริษทัใหญ่ 

   ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ 51.00 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบทางการเงนิระหว่างกาลรวมและการดําเนินงาน 

 2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมนีได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษทั เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ยทีบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทงัทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31   

 มีนาคม 2565 ธนัวาคม 2564   

บริษทัย่อย      

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 100.00  100.00  รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ 

บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 100.00  100.00  บริหารงานหมู่บา้น 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - ถือโดย      

 บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั      

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั 60.00  60.00  ศูนยฟื์นฟสุูขภาพและดูแลผูสู้งอายุ 
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 2.2  งบการเงินระหว่างกาลรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซิง จาํกดั (มหาชน) 

   และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 

   ธนัวาคม 2564 โดยไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างเกียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

 2.3  บริษทับนัทึกบญัชีโดยวธีิซือ สาํหรับการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 2.4  รายการบญัชีทีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยทีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

 2.5  งบการเงินรวมจัดทาํขึน โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรือ

  เหตุการณ์ทางบญัชีทีคลา้ยคลึงกนั 

 2.6 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนีแลว้ 
 2.7 ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย ส่วน

ทีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซึงไดก้าํหนดเพอืเป็นการให้ขอ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด  

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิมเติมทีเป็นปัจจุบนัเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ

ไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินระหว่างกาลนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที  

1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี การเปิดเผย

ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ข้อ
ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงิน 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้ใน 

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564  

 

5. รายการบัญชีกบับริษัทและบุคคลทีเกยีวข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ส่วนหนึงของบริษทัเกิดขึนจากรายการกบับริษทัและบุคคลเกียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่านีเกียวขอ้งกนั 

โดยการมีผูถื้อหุ้นบางส่วนและ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดงักล่าวซึงเป็นรายการปกติธุรกิจได้

รวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลตามมูลฐานทีตกลงกนัโดยบริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั   

 รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สรุปไดด้งันี 
 

ชือกิจการ 

 ประเทศทีจัดตัง/

สัญชาติ 

  

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ควอลตีิ ลิฟวิง แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดกุ่อสรา้ง จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้อืหุ้น และมกีรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ทรัพยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยั กอล์ฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุน้ และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั นาํชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สถาพรวฒันาขนส่ง  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 

หา้งหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวล แนส  ไทย  เป็นผูถ้ือหุ้น ร่วมกนักบับริษทั 

บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั  ไทย  เป็นญาติกรรมการ 

คณุสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

คณุสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  ไทย  เป็นกรรมการ 

รศ. ไตรรัตน์ จารุทศัน์  ไทย  เป็นกรรมการ 

ดร. พิบลูย ์ลิมประภทัร  ไทย  เป็นกรรมการ 

คุณวรการ เทพเฉลิม  ไทย  เป็นกรรมการ 

คุณวิกรม ศรีประทกัษ ์  ไทย  เป็นกรรมการ 
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  รายการบญัชีทีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทักบับริษทัและบุคคลทีเกียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรบังวดสามเดือน  สาํหรบังวดสามเดือน 

   สินสุดวนัที 31 มีนาคม  สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

 นโยบายกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายการในระหว่างงวด          

บริษทัยอ่ย          

รายไดอ้นืๆ - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 70,000 บาทต่อเดือน  -  -  495  - 

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 5,000 บาทต่อเดือน  - -  15  15 

 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จาํกดั ปี 2565 : อตัรา 148,500 บาทต่อเดือน 

และอตัรา 495,000 บาทต่อเดือน 

ปี 2564 : อตัรา 297,160 บาทต่อเดือน 

 - -  1,804  1,436 

รายไดอ้นืๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัรา 1,401.87 บาทต่อเดือน  - -  4  4 

 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จาํกดั ไฟฟ้า  5 บาทต่อยนิูต 

ประปา 17 บาทต่อยนิูต 

 - -  219  237 

รายไดค้่าเช่าเฟอร์นิเจอร์         

 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จาํกดั ปี 2565 : อตัรา 12,075 บาทต่อเดือน  

และอตัรา 51,402 บาทต่อเดือน 

ปี 2564 : อตัรา 24,150 บาทต่อเดือน 

 - -  388  139 

รายไดด้อกเบียรับ         

 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85  - -  179  - 

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 4.50  - -  28  - 

 บริษทั ศิริอรุณ  เวลเนส  จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 4.50  - -  233  163 

ค่าบริการก่อสร้างบา้น         

 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาทีตกลงร่วมกนั  - -  39,574  35,194 

ค่าบริหารโครงการ           

 บริษทั ควอลิตี ลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ขนัตาํ  45,000 บาท ต่อโครงการ  - -  901  584 

ค่าสินคา้โปรโมชนั-ส่งเสริมการขาย         

 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ราคาตลาด  - -  191  - 

บุคคลหรือกิจการทเีกียวขอ้ง          

รายไดอ้นื - ค่าเช่าสาํนกังาน          

 บริษทั พรีแคส๊ สเตชนั จาํกดั อตัรา 20,000 บาทต่อเดือนและ  -  210  -  210 

  อตัรา 40,000 บาทต่อเดือน         

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวลเนส อตัรา 144,000 บาทต่อเดือน 

อตัรา 192,000 บาทต่อเดือน 

 432  576  -  - 
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   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํหรบังวดสามเดือน  สาํหรบังวดสามเดือน 

   สินสุดวนัที 31 มีนาคม  สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

 นโยบายกาํหนดราคา  2565  2564  2565  2564 

รายไดอ้นื ๆ - ค่าสาธารณูปโภค          

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวลเนส ไฟฟ้า 5 บาท ต่อยนิูต 

ประปา 17 บาท ต่อยนิูต 

 37  36  -  - 

ค่าบริการก่อสร้างบา้น          

 บริษทั พรีแค๊ส สเตชนั จาํกดั ราคาตลาด  -  47,622  -  47,622 

ซือสินทรัพย ์          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาทตีกลงร่วมกนั  2,892  1,425  - - 

ค่าซือวสัดุก่อสร้าง          

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาตลาด  38,319  35,491  14,815  14,723 

 บริษทั เอส.ซี.คอนสตรคัชนั แอนด ์เดคคอร์เรชนั จาํกดั ราคาตลาด  370  840  88  195 

ตน้ทนุอืนๆ          

 บริษทั พรีแค๊ส สเตชนั จาํกดั ราคาทตีกลงร่วมกนั  160  188  -  - 

 บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จาํกดั ราคาทตีกลงร่วมกนั  146  509  -  - 

ค่าเช่าทดิีน          

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

ค่าสมาชิกกอล์ฟ          

 บริษทั นาํชยักอล์ฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ราคาตลาด  807  10  807  10 

ค่าจา้งบริษทัรักษาความสะอาด          

 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวลเนส เดือนละ 26,000 บาท  78  78  -  - 

ดอกเบียจ่าย          

 คณุสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียร้อยละ 5.75 ต่อปี  -  28  -  - 

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั อตัราดอกเบีย MLR ลบร้อยละ 

0.50 - 0.75  ต่อปี 

 55  1,487  -  1,431 

ดอกเบยีจ่าย-หุ้นกู ้          

 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  1,638  -  1,638  - 

 คณุสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  60  -  60  - 

 คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  12  -  12  - 

 รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์ อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  24  -  24  - 

 ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  12  -  12  - 

 คุณวรการ  เทพเฉลิม อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  12  -  12  - 

 คณุวกิรม  ศรีประทกัษ ์ อตัราดอกเบียร้อยละ 4.85 ต่อปี  36  -  36  - 
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  ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ทีมีสาระสาํคญั ดงันี 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มนีาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  -  15,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  -  -  15,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  15,000  15,000 

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนสจาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  -  21,000  10,000 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  -  -  -  18,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  (7,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  21,000  21,000 

 - บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  -  2,500  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  -  -  2,500 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  2,500  2,500 

   -  -  38,500  38,500 

ค่าเช่าคา้งรับ         

 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมน้ท์ จาํกดั  - -  330  - 

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  -  804 

  - -  330  804 

ค่าบริการไฟฟ้าประปาคา้งรับ        

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  90  154 

ดอกเบยีคา้งรับ        

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  80  80 

 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท์ จาํกดั  - -  179  62 

   - -  259  142 

เจา้หนีบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั ควอลิต ีลีฟวงิ แมเนจเมน้ จาํกดั  - -  -  24 

 - บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ทจ์าํกดั  - -  28,191  37,528 

 - บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชนั แอนด ์         

  เดคคอร์เรชนั จาํกดั  481  240  88  60 

 - บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุกอ่สร้าง จาํกดั  64,837  46,699  16,732  13,215 

 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชนั จาํกดั  175  4,585  117  4,533 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มนีาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

 - บริษทั นาํชยักอล์ฟ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั   863  -  863  - 

 - บริษทั ทรพัยน์าํชยัพฒันา จาํกดั  165  -  165  - 

 - ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวลเนส  65  49  -  - 

 - คณุสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  1  37  1  37 

 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  23  31  23  31 

   66,610  51,641  46,180  55,428 

          

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา        

 - บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต ีแมเนจเมน้ท์ จาํกดั  - -  9,738  7,056 

 - บริษทั พรีแค๊ส สเตชนั จาํกดั  9,481  9,371  9,481  9,372 

   9,481  9,371  19,219  16,428 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  5,000  184,000  -  179,000 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  (179,000)  -  (179,000) 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  5,000  5,000  -  - 

          

เงินกูย้ืมระยะสันจากกรรมการ         

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  -  2,500  -  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  (2,500)  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  -  -  -  - 

          

เงินคาํประกนัตามสัญญาเช่า        

 - บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  433  433 

 - ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไอแคร์ เวลเนส  292 292  -  - 

   292 292  433  433 

เงินประกนัการเช่า        

 - บริษทั ศริิอรุณ เวลเนส จาํกดั  - -  51  51 

         

หุ้นกู ้         

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  137,000  -  137,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  137,000  -  137,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  137,000  137,000  137,000  137,000 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มนีาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  5,000  -  5,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  5,000  -  5,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  5,000  5,000  5,000  5,000 

 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  1,000  -  1,000  - 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  -  1,000  -  1,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  1,000  1,000  1,000  1,000 

 - รศ.ไตรรตัน์  จารุทศัน์         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  2,000  -  2,000  - 

 ยอดเพมิระหวา่งปี  -  2,000  -  2,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  2,000  2,000  2,000  2,000 

 - ดร.พิบลูย ์ ลิมประภทัร         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  1,000  -  1,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  1,000  -  1,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  1,000  1,000  1,000  1,000 

 - คุณวรการ  เทพเฉลิม         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  1,000  -  1,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  1,000  -  1,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  1,000  1,000  1,000  1,000 

 - คุณวิกรม  ศรีประทกัษ์         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  3,000  -  3,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  3,000  -  3,000 

 ยอดลดลงระหวา่งปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  3,000  3,000  3,000  3,000 

 - รวมทงัหมด         

 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี  150,000  -  150,000  - 

 ยอดเพมิระหว่างปี  -  150,000  -  150,000 

 ยอดลดลงระหว่างปี  -  -  -  - 

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  150,000  150,000  150,000  150,000 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   ณ วนัที 31  ณ วนัที 31  

  มนีาคม 2565  ธนัวาคม 2564  มีนาคม 2565  ธนัวาคม 2564 

ดอกเบียคา้งจ่าย          

 - บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิง จาํกดั  1,275  1,311  1,256  1,292 

 - คุณสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม  46  47  46  47 

 - คุณสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  9  9  9  9 

 - รศ.ไตรรัตน ์ จารุทศัน์  18  19  18  19 

 - ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร  9  9  9  9 

 - คณุวรการ  เทพเฉลิม  9  9  9  9 

 - คุณวิกรม  ศรีประทกัษ ์  28  28  28  28 

   1,394  1,432  1,375  1,413 

 

 ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และ วันที 31 ธันวาคม 2564  บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึง  

ออกหนงัสือคาํประกนัเพอืคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าให้กบับริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท  

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที

เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันี

ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ได้แก่ 

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการอาวโุส 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

 พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม 

  2565  2564 

ผูบ้ริหาร     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร     

 ผลประโยชน์ระยะสัน  10,167  13,578 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  241  234 

 รวม  10,408  13,812 
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอนื 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้ 378  -  -  - 

ลูกหนีหมนุเวียนอืน        

   รายไดค้า้งรับ 337  131  337  1,089 

   ลูกหนีกรมสรรพากร  429   894  -  - 

   คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้   10,499   6,365  10,149  6,319 

   เงินทดรองจ่าย  632   1,601  612  1,505 

   ลูกหนีอืน 4,023  4,470  3,670  2,590 

   รวมลูกหนีอืน 15,920  13,461  14,768  11,503 

   หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดวา่จะเกิดขึน (1,591)

 

(1,591)

 

(1,591)

 

(1,591)

   ลูกหนีอืน - สุทธิ 14,329  11,870  13,177  9,912 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนี        

   หมุนเวียนอืน 14,707  11,870  13,177  9,912 

  

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนมีการเปลียนแปลงในระหวา่งงวด ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

ยอดตน้งวด 1,591  1,591 

เพิมขนึ -  - 

ลดลง -  - 

ยอดสินงวด 1,591  1,591 
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7. สินค้าคงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ราคาทุนบา้นและคอนโดมิเนียม         

 สร้างเสร็จ 131,236  114,163  131,236  114,163 

สินคา้เพอืบริการ 254  143  -  - 

วสัดุและอปุกรณ์ก่อสร้าง 11,821  7,601  -  - 

 รวม 143,311  121,907  131,236  114,163 

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง    (8,583)  (8,583)  (8,583)  (8,583)

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 134,728  113,324  122,653  105,580 

 

 ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลงมีการเปลียนแปลงในระหวา่งงวด ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565  

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ยอดตน้งวด 8,583  8,359 

เพิมขนึ -  224 

ลดลง -  - 

ยอดสินงวด 8,583  8,583 
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  บริษทัมีขอ้ผูกพนัตามสญัญาจะซือจะขายทีเซ็นตส์ัญญาแลว้ ดงันี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท ี31 มีนาคม 2565  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 หน่วย  ลา้นบาท  หน่วย  ลา้นบาท 

บา้นและคอนโดมิเนียมสรา้งเสร็จ 38  131.24  36  114.16 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จทีเซ็นตส์ัญญา        

 จะซือจะขายแลว้ -  -  -  - 

บา้นและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จคงเหลือ        

 ยกไปทียงัไม่ไดท้าํสัญญาจะซือจะขาย 38  131.24  36  114.16 
  

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 สินคา้คงเหลือของบริษทับางส่วนจาํนวน 70.99 

ล้านบาท และ 67.29 ล้านบาท ตามลาํดับ ไดน้ําไปคาํประกันส่วนหนึงของวงเงินกู ้ยืมระยะยาวกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
 

8. ต้นทุนการพฒันาทีดิน 

  8.1 ตน้ทุนการพฒันาทีดินทีเกิดขึนแลว้ ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มนีาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ทีดินและค่าพฒันาทีดิน  3,421,409           3,127,109   3,421,409  3,127,109 

ค่าพฒันาสาธารณูปโภค  1,238,354           1,177,988    1,238,354   1,177,988 

บา้นระหว่างปลูกสร้าง  6,071,446           5,785,020    6,101,300   5,806,788 

ดอกเบียคิดเขา้ตน้ทุน  505,073              495,775    505,073   495,775 

 รวม  11,236,282         10,585,892    11,266,136   10,607,660 

หกั โอนไปสินคา้สําเร็จรูป     (131,236)  (114,163)  (131,236)  (114,163) 

 โอนไปตน้ทุนขายสะสม (8,825,553)  (8,443,123)  (8,825,553)  (8,443,123) 

ตน้ทุนการพฒันาทีดิน - สุทธิ 2,279,493  2,028,606  2,309,347  2,050,374 

   
  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 ทีดินและสิงปลูกสร้างบนทีดินใน

โครงการของบริษทัส่วนใหญ่ไดน้าํไปคาํประกนัส่วนหนึงของวงเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และขอ้ 19 

  สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัได้บนัทึกดอกเบียที

เกียวขอ้งส่วนหนึงจาํนวนเงินประมาณ 9.30 ลา้นบาท และ 3.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวเ้ป็นส่วน

หนึงของตน้ทุนการพฒันาทีดิน โดยมีอตัราการตังขึนเป็นทุนสําหรับการคาํนวณดอกเบียเท่ากบั

ร้อยละ 4.85 และร้อยละ 4.32  ตามลาํดบั  
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 8.2 ภาระจากการพฒันาโครงการทีดาํเนินการอยู ่
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูต่น้งวด 21  20 

จาํนวนโครงการทีเปิดใหม ่ 1  3 

จาํนวนโครงการทีปิดแลว้ (2)  (2) 

จาํนวนโครงการทีโอนไปทีดินรอการพฒันา -  - 

จาํนวนโครงการทีดาํเนินการอยูสิ่นงวด 20  21 

ยอดขายรวมของโครงการทีเปิดดาํเนินการอยู่ (ลา้นบาท) 14,980.09  15,215.23 

มูลค่าซือขายทีไดท้าํสัญญาแลว้ทงัสิน (ลา้นบาท) 10,508.23  12,034.99 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ    

 ทีเปิดดาํเนินการอยู ่ 70.15  79.10 
 
  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีขอ้ผูกพนัทีจะตอ้งทาํการพฒันา

โครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลางสําหรับโครงการทีดาํเนินอยู่เป็นมูลค่า 115.47 ลา้นบาท 

และ 78.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั    
 

9. ทีดินรอการพฒันา 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

ยอดยกมา  1,699,904  1,636,618  1,627,323  1,563,210 

บวก ซือเพมิในระหวา่งปี  182,389  252,861  182,389  252,861 

บวก รับโอนมาจากตน้ทุนพฒันาทีดิน  -  1,164  -  1,164 

บวก รับโอนมาจากทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 22,510  17,164  22,510  17,164 

         รวม 1,904,803  1,907,807  1,832,222  1,834,399 

หัก ขายในระหวา่งปี  -  (12,226)  -  (11,399)

หัก โอนออกเขา้ตน้ทุนพฒันาทีดิน  (259,680)  (195,677)  (259,680)  (195,677)

หัก โอนออกเขา้ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ 1,645,123  1,699,904  1,572,542  1,627,323 

        

ทีดินรอการพฒันา        

 หมนุเวียน 686,568  853,307  686,568  853,307 

 ไม่หมุนเวยีน 958,555  846,597  885,974  774,016 

 1,645,123  1,699,904  1,572,542  1,627,323 
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  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดน้าํทีดินรอการพฒันาส่วนใหญ่

ไปคาํประกันวงเงินกู ้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 19 

 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน เป็นเงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั  

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 19.47 ลา้นบาท 

และ 24.39 ล้านบาท ตามลําดับ ได้นําไปวางเป็นหลักทรัพยค์าํประกันค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ

บริการสาธารณะส่วนกลาง คาํประกันการขอกูเ้งินของลูกค้า และคาํประกันการใช้นํามนั ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 29.2 

  

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
     พนับาท 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนชาํระแล้ว (พนับาท)  ถือหุ้นร้อยละ  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

2565 

 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 2564 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

2565 

 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 2564 

 ณ วนัที  

31 มีนาคม  

2565 

 ณ วนัที  

31 ธนัวาคม 

 2564 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี31 มีนาคม 

2565  2564 

บริษทัยอ่ยทถีือหุ้นโดย                

บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต ี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 85,000  85,000  100  100  86,864  86,864  -  - 

บริษทั ควอลิต ีลิฟวงิ                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,000  1,000  100  100  -  -  -  - 

         86,864  86,864  -  - 

บริษทัยอ่ยทถีือหุน้โดยบริษทั                

บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต ี                

 แมเนจเมน้ท ์จาํกดั                

บริษทั ศริิอรุณ เวลเนส จาํกดั 11,250  11,250  100  100  11,250  11,250  -  - 

หัก ค่าเผอืดอ้ยค่าเงินลงทุน         (11,250)  (11,250)  -  - 

 สุทธิ         -  -  -  - 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 รายการเปลียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในอาคารพกัอาศยัให้เช่า สําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 

 

งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 282,451 

ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 12 

รับโอนระหวา่งงวด - 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 282,463 

ค่าเสือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (65,848) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (2,459) 

ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (68,307) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 216,603 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 214,156 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนทงัจาํนวนไปคาํประกนัวงเงิน

กูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
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13. ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  2565 

สรุปไดด้งันี 
 พนับาท 

 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 190,797  150,778 
ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 29,457  10,831 
โอนสินทรัพยเ์ขา้ระหวา่งงวด 52  - 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 
โอนสินทรัพยอ์อกระหว่างงวด (8,601)  (8,549) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 211,705  153,060 

ค่าเสือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (114,109)  (105,952) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (3,609)  (1,694) 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีขายและตดัจาํหน่าย -  - 
ค่าเสือมราคาสะสมส่วนทีโอนออก 7,697  7,697 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (110,021)  (99,949) 

ค่าเผือการด้อยค่า    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (1,755)  (1,755) 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสําหรับงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (1,755)  (1,755) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 74,933  43,071 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 99,929  51,356 

 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ทีดินและอาคารสโมสรบางส่วนรวมจาํนวน 8.55 ลา้นบาท (มูลค่าสุทธิ

ตามบัญชี จํานวนเงิน 0.96 ล้านบาท) นําไปจดจาํนองคาํประกันเงินกู้ยืมประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจาก

ธนาคารพาณิชยห์นึงแห่งวงเงิน 25 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

  ในระหว่างปี 2565 และ 2564 บริษทัไดโ้อนทีดินและอาคารสโมสรไปเป็นตน้ทุนพฒันาทีดินจาํนวน 

0.85 ลา้นบาท และ 11.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในระหว่างปี 2564 โอนไปทีดินรอการพฒันา 17.16 ลา้นบาท  
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14. สินทรัพย์สิทธใินการใช้ 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

2565 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

ราคาทุน     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  21,512  14,932 

เพิมระหวา่งงวด  1,387  1,391 

ตดัจาํหน่าย  (1,127)  (1,127)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  21,772  15,196 

ค่าเสือมราคาสะสม   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  (10,516)  (6,041)

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด  (893)  (896)

ค่าเสือมราคา - ตดัจาํหน่าย  611  610 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  (10,798)  (6,327)

ค่าเผือการด้อยค่า   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  (2,105)  - 

ค่าเผอืการดอ้ยค่าสําหรับงวด  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  (2,105)  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  8,891  8,891 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565  8,869  8,869 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 

สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 8,407  7,976 

บวก ซือสินทรัพยเ์พิมระหวา่งงวด 25  - 

หกั ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 8,432  7,976 

หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (4,739)  (4,632) 

บวก ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (224)  (198) 

หกั ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 (4,963)  (4,830) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 3,668  3,344 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 3,469  3,146 

 

16. สินทรัพย์และหนสิีนภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

   16.1  สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงันี 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,095  16,765  16,793  16,744 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,274)  (3,916)  (10,946)  (6,589) 

 8,821  12,849  5,847  10,155 
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 16.2  การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 

 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 64  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ม.ีค. 65 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 351   -        -        351  

 หนีสินตามสัญญาเช่า 1,866   266    -        2,132  

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 10,323   223   (420)   10,126  

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,225   261    -        4,486  

รวม 16,765  750  (420)  17,095 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (2,138)   (4,362)   -        (6,500) 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,778)   4    -        (1,774) 

รวม (3,916)   (4,358)   -        (8,274) 

สุทธิ 12,849   (3,608)  (420)   8,821  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  196  (196)  -  - 

 คา่เผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 351  -  -  351 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 6,660  (4,794)  -  1,866 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 11,599  (1,435)  159  10,323 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,059  166  -  4,225 

รวม 22,865  (6,259)  159  16,765 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุน (17)  17  -  - 

 ตน้ทนุพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ 2,568  (4,706)  -  (2,138) 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (6,485)  4,707  -  (1,778) 

รวม (3,934)  18  -  (3,916) 

สุทธิ 18,931  (6,241)  159  12,849 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 64  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ม.ีค. 65 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 351   -        -        351  

 หนีสินตามสัญญาเช่า 1,866   (6)   -        1,860  

 ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 10,302   212    (418)   10,096  

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,225   261    -        4,486  

รวม 16,744  467  (418)  16,793 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ (4,811)   (4,361)   -        (9,172) 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,778)   4    -        (1,774) 

รวม (6,589)   (4,357)   -        (10,946) 

สุทธิ 10,155   (3,890)   (418)   5,847  

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน   196  (196)  -  - 

 ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - อาคารสโมสร 351  -  -  351 

 หนีสินตามสัญญาเช่า 2,273  (407)  -  1,866 

 ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 11,596  (1,453)  159  10,302 

 ประมาณการหนีสินค่าบาํรุงสาธารณูปโภค 4,059  166  -  4,225 

รวม 18,475  (1,890)  159  16,744 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุน (17)  17  -  - 

 ตน้ทุนพฒันาทีดินและสินคา้คงเหลือ 845  (5,656)  -  (4,811) 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,163)  385  -  (1,778) 

รวม (1,335)  (5,254)  -  (6,589) 

สุทธิ 17,140  (7,144)  159  10,155 
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17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

   บญัชีนีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 9,581  6,544 

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11,430  36,430 

  รวม  21,011  42,974 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชี 80 ลา้นบาท เสียอตัรา

ดอกเบีย MOR และ MOR ลบร้อยละอัตราคงที และมีวงเงินกู ้ยืมระยะสัน 125.43 ลา้นบาท และ 150.00 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เสียอตัราดอกเบีย MLR และ MLR ลบร้อยละอตัราคงที คาํประกนัโดย ทีดินและอาคาร

สโมสรบางส่วนของบริษทั รวมถึงทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างทงัทีมีอยู่แล้วและทีจะมีขึนต่อไปในภายภาค

หนา้บนทีดินของโครงการของบริษทัและของญาติกรรมการ 

  นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัทมีีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้

กู ้ (3) การรักษาอัตราส่วนหนีสินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 (4) การงดจ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผู ้ให้กู้เห็นว่าไม่

กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้ ้(5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การ

ยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัใหแ้ก่ผูใ้ห้กู ้เป็นตน้ 
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18. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนหีมุนเวียนอืน 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

เจา้หนีการคา้        

 - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 66,610  51,641  46,180  55,426 

   - บริษทัอนื  23,155   24,445   19,079   23,938 

 เจา้หนีผูร้บัเหมา   203,947   189,030   192,386   182,392 

  รวมเจา้หนีการคา้  293,712  265,116   257,645   261,756 

เจา้หนีหมุนเวียนอนื        

   ตวัเงินจ่ายการคา้  27,830   35,678   27,558   35,678 

   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   39,368   25,466   37,974   23,770 

   รายไดร้ับล่วงหนา้  26,222   39,587   22,772   37,279 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา         

 - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  9,481   9,371   19,219   16,428 

   - บริษทัอืน  109,897   103,848   109,897   101,746 

   เจา้หนีอนื  10,595   16,392   9,412   15,768 

   รวมเจา้หนีหมุนเวยีนอนื  223,393   230,342   226,832   230,669 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนี        

   หมุนเวียนอนื 517,105  495,458  484,477  492,425 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

  บญัชีนีประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ    

 รวม 783,005  585,650 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (653,210)  (480,305) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 129,795  105,345 

 

  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว รายละเอยีดดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ยอดคงเหลือ ตน้งวด 585,650  423,313 

บวก : กูเ้พมิระหวา่งงวด 398,866  881,629 

หกั : จ่ายคืนระหว่างงวด (201,511)  (719,292) 

ยอดคงเหลือ ปลายงวด 783,005  585,650 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวนวงเงิน 

3,205.20 ลา้นบาท และ 2,658.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั เสียอตัราดอกเบีย MLR ลบร้อยละอตัราคงที 

  คาํประกนัโดย ทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูกสร้างทงัทีมีอยู่แลว้และทีจะมีขึนต่อไปในภายหน้าบน

ทีดินของโครงการและของญาติกรรมการ และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทนุ 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 และวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินทียงัไม่ได้เบิกใช้จาํนวนเงิน 

632.95 ลา้นบาท และ จาํนวนเงิน 1,506.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสัญญาเงินกูก้าํหนดในเรืองทีสําคญั ไดแ้ก่ (1) ไม่จาํหน่าย 

จ่ายโอน ใหเ้ช่า จาํนาํ จาํนอง (2) ไม่ก่อให้เกิดภาระติดพนัทีมีผลทาํให้บุคคลอืนมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผู ้

กู ้(3) การรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อทุน (4) การงดจ่ายเงินปันผลเวน้แต่ผูใ้ห้กูเ้ห็นวา่ไม่กระทบกระเทือนต่อ

ความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของผูกู้้ (5) การห้ามลดทุนจดทะเบียน และ (6) การยกผลประโยชน์จาก

การทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัให้แก่ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้ 
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20. หุ้นกู้  
            พนับาท 

            งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            มูลคา่ตามบญัชี 

หุ้นกู ้

ครงัท ี

  

วนัทีออก 

 

 

วนัทีครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

 จาํนวนหน่วย

(พนัหน่วย) 

 มูลค่าตราไวต้่อ

หน่วย (บาท) 

 กาํหนดชาํระ

ดอกเบีย 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

 ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2564 

1/2564  วนัที 22 ก.ค.2564  วนัที 24 ก.ค.2567  150  1,000  ทุกสามเดือน  150,000  150,000 

หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (230)  (255) 

หุ้นกู ้- สุทธิ  149,770  149,745 

 

 หุ้นกู ้ของบริษทัเป็นหุ้นกูร้ะยะยาวชนิดระบุชือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้อายุหุ้นกู ้3 ปี 2 วนั อตัราดอกเบียคงทีร้อยละ 4.85 ต่อปี ชาํระดอกเบียทุกสามเดือน โดย

เป็นการเสนอขายแก่บุคคลทีเกียวข้องกัน โดยนําเงินทีได้จากการออกหุ้นกู ้ใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน

ภายในกิจการ 

 

21. หนีสินตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  

31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 11,850  9,546 

บวก เพิมขนึ  1,390   1,390  

บวก เพิมขึนจากดอกเบีย  236                     144  

หกั เงินจ่ายชาํระ (1,926)  (1,062) 

หัก ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (548)  (548) 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 11,002  9,470 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี (6,757)  (3,580) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระในหนึงปี 4,245  5,890 
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ค่าใชจ่้ายเกียวกบัสัญญาเช่าทีรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสินสุดสามเดือนวนัที 

31 มีนาคม 

 สาํหรับงวดสินสุดสามเดือนวนัที  

31 มีนาคม 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าเสือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 896  1,157  896  776 

ดอกเบียจ่าย 236  264  144  180 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสัน 5,225  1,892  1,469  1,859 

ค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยมี์มูลค่าตาํ 173  381  122  379 

 6,530  3,694  2,631  3,194 

 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมด

สําหรับสัญญาเช่าเป็นจาํนวนเงิน 1.93 ล้าน (เฉพาะกิจการ : 1.06 ลา้นบาท) และมีการเพิมของสินทรัพย์

สิทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าทีไมเ่ป็นเงินสด จาํนวน 1.39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ : 1.39 ลา้นบาท) 

 

22. ประมาณการหนสิีนผลประโยชน์พนักงาน  

   รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

2565 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดงัต่อไปนี 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 31 ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

 31 มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 31 ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานยกมา 53,874  60,002  51,512  57,894 

บวก ตน้ทนุบริการปัจจุบนัและดอกเบียปีปัจจุบนั 1,166  3,997  1,055  3,707 

หกั ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่ายจริง -  (10,885)  -  (10,885) 

หกั (กาํไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

 คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,259) 

 

760 

 

(2,088) 

 

796 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานปลายปี 52,781  53,874  50,479  51,512 
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 รายการทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 แสดงดงัต่อไปนี 
 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

 ตน้ทุนกอ่สร้าง 13  -  -  - 

 ตน้ทุนบริการ 40  11  -  - 

 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 300   266  300   267 

 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 555   580  511   552 

 ตน้ทนุทางการเงิน 258   212  244   204 

   รวม 1,166   1,069  1,055   1,023 

รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน        

   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

       คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,259) 

  

- 

  

(2,088) 

  

- 

รวม (2,259)  -  (2,088)  - 

 รวม  (1,093)  1,069  (1,033)  1,023 

 

 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัไม่มีจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานทีครบอายเุกษียณในอีกหนึง

ปีขา้งหนา้ 

 

23. ประมาณการหนีสินค่าบํารุงสาธารณูปโภค 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31  

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 21,127  20,294 

บวก : เพิมขึนระหวา่งงวด 1,305  3,202 

หัก : จ่ายชาํระในระหว่างงวด -  (2,369) 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 22,432  21,127 
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24. ประมาณการหนสิีนจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินในโครงการอสงัหาริมทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึงตาม

สัญญาจะซือจะขายลงวนัที 16 ธนัวาคม 2547 และบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาจะซือจะขายทีดินใน

โครงการอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทแห่งหนึงตามสัญญาจะซือจะขายลงวนัที 3 มีนาคม 2557 โดยตาม

สัญญาจะซือจะขายทีดินกาํหนดใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าทีดินรวมถึงภาระหนีสินทีมีต่อลูกคา้เดิม

ของโครงการ  

  การเปลียนแปลงของบัญชีภาระหนีสินจากการซือโครงการอสังหาริมทรัพยส์ําหรับงวดสามเดือน

 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี 
 

 พนับาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

 ณ วนัที 31 

มีนาคม 2565 

(งวดสามเดือน) 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2564 

(งวดปี) 

ยอดคงเหลือ ณ ตน้งวด 53,303  36,807  51,440  33,498 

บวก เพมิขึนในระหว่างงวด -  29,150  -  29,150 

หกั ลดลงจากการจ่ายชาํระในระหว่างงวด (11,508)  (12,654)  (11,508)  (11,208) 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายงวด 41,795  53,303  39,932  51,440 

 

25.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 

         ส่วนประกอบหลกัของค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565  

และ 2564 ประกอบดว้ย  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงินไดท้ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน :       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :       

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 27,496  26,629 26,827  25,826 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :       

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมอืเริมแรกและทีกลบัรายการ 3,608  2,756 3,890  2,756 

  รวม 31,104  29,385 30,717  28,582 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท้แีสดงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :       

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์       

 ประกนัภยั 420  - 418  - 
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26. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 31 มีนาคม 

  2565  2564  2565  2564 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรบังวด  (พนับาท) 89,301  80,402  98,242  85,201 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั      (พนัหุ้น) 1,245,284  1,245,284  1,245,284  1,245,284 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน                 (บาทต่อหุ้น) 0.072  0.065  0.079  0.068 

 

27. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี

รายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

ระดบัที 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอย่างเดียวกนั 

ระดบัที 2 ใช้ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

ระดบัที 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน 

 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  
  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัท ี3  รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน           

 - หน่วยลงทุน  498  - 585 - 585 

 รวม  498  - 585 - 585 

   

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 1 

  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยทีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

 

28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยทีมีผูม้ี

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ กิจการอสังหาริมทรัพย ์กิจการอาคารพกัอาศยัให้

เช่า กิจการรับเหมาก่อสร้างและกิจการบริหารหมู่บา้น โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละ

ส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที

ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรและสินทรัพยข์อง

ส่วนงานของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัตอ่ไปนี 
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 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมู่บา้น  ดูแลผูพ้กัฟืน    DR.  CR.   

รายได ้                    

รายไดจ้ากการขาย  642,587    5,601    -      -      -      -      648,188    -      -      648,188  

รายไดจ้ากการก่อสร้าง  -      -      -      39,574    -      -      39,574   (39,574)   -      -    

 รายไดค้่าเช่าและบริการ  -      -      4,380    2,192    2,193    4,629    13,394   (3,312)   -      10,082  

 รายไดอื้น  4,330    163    4    309    60    123    4,989   (1,205)   -      3,784  

    รวมรายได ้  646,917    5,764    4,384    42,075    2,253    4,752    706,145        662,054  

ค่าใช้จา่ย                   

 ตน้ทุนขาย  408,846    3,766    -      -      -      -      412,612   4,022  -  416,634 

 ตน้ทุนก่อสร้าง  -      -      -      35,571    -      -      35,571    -     (35,571)  - 

 ตน้ทุนให้เช่าและบริการ  -      -      4,459    2,311    1,552    7,033    15,355    -     (2,228)   13,127  

 ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย  50,871    704    -      -      -      -      51,575    -     (189)   51,386  

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 54,428  2,473  338  1,753  575  1,314  60,881   -     (920) 59,961 

 ตน้ทุนทางการเงิน  1,333    -      889    524    41    907    3,694   -     (1,352)   2,342  

    รวมค่าใชจ้า่ย  515,478    6,943    5,686    40,159    2,168    9,254    579,688       543,450  

กาํไร (ขาดทุน) จากการ           

ดาํเนินงานตามส่วนงาน 131,439  (1,179)  (1,302) 1,916 85 (4,502) 126,457     118,604 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้                31,104  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด              87,500  
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 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม 2564 (พนับาท) 

 กิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ธุรกิจอาคารพกัอาศยั  กิจการรับเหมา  กิจการบริหาร  กิจการศูนย ์  รวม  ตดัรายการระหว่างกนั  งบการเงินรวม 

 ส่วนงานแนวราบ  ส่วนงานแนวสูง  ให้เช่า  ก่อสร้าง  หมูบ่า้น  ดูแลผูพ้กัฟืน    DR.  CR.   

รายได ้                    

รายไดจ้ากการขาย 876,731  14,168  -  -  -  -  890,899  -  -  890,899 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง -  -  -  35,194  -  -  35,194  (35,194)  -  - 

 รายไดค้่าเช่าและบริการ -  -  5,201  -  1,972  3,055  10,228  (2,395)  -  7,833 

 รายไดอ้นื 3,765  14  4  34  2  40  3,859  (215)  -  3,644 

 รวมรายได ้ 880,496  14,182  5,205  35,228  1,974  3,095  940,180      902,376 

ค่าใช้จ่าย                   

 ตน้ทุนขาย 625,622  9,056  -  -  -  -  634,678  -  -  634,678 

 ตน้ทุนก่อสร้าง -  -  -  28,024  -  -  28,024  -  (28,024)  - 

 ตน้ทุนให้เช่าและบริการ -  -  5,369  -  1,470  5,612  12,451  -  (1,439)  11,012 

 ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย 64,093  3,619  -  -  -  -  67,712  -  -  67,712 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 59,170  14,448  383  730  543  2,755  78,029  -  (1,023)) 77,006 

 ตน้ทุนทางการเงิน 3,320  -  1,020  -  37  568  4,945  -  (428)  4,517 

 รวมค่าใชจ้่าย 752,205  27,123  6,772  28,754  2,050  8,935  825,839      794,925 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ           

ดาํเนินงานตามส่วนงาน 128,291  (12,941)  (1,567) 6,474 (76) (5,840) 114,341     107,451 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้               29,385 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             78,066 
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29. ภาระผูกพนั และหนีสินทีอาจเกดิขึน 

29.1 ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสิน

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี 

  จ่ายชาํระภายใน                ลา้นบาท 

  1 ปี     7.54 

   

29.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือ

คาํประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดงันี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

- คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอืนๆ 5.77  5.37 

- คาํประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและ    

 บริการสาธารณะส่วนกลาง 466.06  466.06 

 

 29.3 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัไดค้าํประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงิน 

0.65 ลา้นบาท และคาํประกนัการใชน้าํมนั เป็นจาํนวนเงิน 0.20 ลา้น (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

  

 29.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายเงินจากการทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินจาํนวนเกา้

ฉบบั จาํนวนเงินรวม 262.72 ลา้นบาท  

 

 29.5 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้อง ดงันี 

29.5.1  ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีคดีความฟ้องร้อง ในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัพทัยา คดี

หมายเลขดําที พ.411/2561 กับนิติบุคคลอาคารชุดเบย์วิว รีสอร์ท “จําเลย” โดยบริษัท

ฟ้องร้องจาํเลยในขอ้หาขบัไล่, เรียกค่าเสียหาย มีทุนทรัพยจ์าํนวน 0.61 ลา้นบาท   

  เมือวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลนดัสืบพยานระหว่างบริษทัและจาํเลย ทนายจาํเลย

แถลงว่าฝ่ายจําเลยประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว ได้ข้อตกลงว่าจําเลยตกลงยุติการใช้

ประโยชน์ในทีดินพิพาททงัสองแปลง รวมถึงขนยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารออกไปจากทีดิน

พิพาททงัสองแปลงแลว้ ตงัแต่วนัที 8 มิถุนายน 2561 จาํเลยตกลงให้เป็นไปตามคาํวินิจฉัย

ของศาลในชนัทีสุดในคดีแพ่งหมายเลขแดงที 1435/2561 โดยจาํเลยตกลงทีจะถอนอุทธรณ์

คดีความดังกล่าว เลยขอให้ศาลมีคาํสังจาํหน่ายคดีความชัวคราว เพือรอฟังคาํวินิจฉัยชัน

ทีสุดของคดีความดงักล่าวก่อน 
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  ซึงต่อมาเมือจําเลยไม่ถอนอุทธรณ์ บริษัทก็ไม่ประสงค์จะถอนฟ้องคดีนี ซึงศาล

พิเคราะห์แลว้ เห็นว่า ขอ้อา้งทีอาศยัเป็นหลกัของขอ้หาในการต่อคดีของจาํเลยในคดีนีเป็น

ขอ้อา้งเดียวกนักบัทีจาํเลยยนืฟ้องบริษทัในคดีแพ่งหมายเลขแดงที 1435/2561 ซึงเมือวนัที 7 

กรกฎาคม 2564 ศาลฎีกามีคาํพิพากษาใหย้กฟ้องในคดีความตาม ขอ้ 29.5.1 จึงมีผลเท่ากบัว่า

จาํเลยใช้ทีดินพิพาทโดยละเมิดและตอ้งถูกขบัไล่จากทีดิน ซึงจาํเลยสละการครอบครอง

ทีดินพิพาทแลว้ โดยศาลมีนัดสืบพยานบริษทัและจาํเลยเสร็จสินเมือวนัที 7 เมษายน 2565 

ปัจจุบนัศาลนดัฟังคาํพิพากษาศาลชนัตน้ในวนัที 31 พฤษภาคม 2565  

29.5.2 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีคดีความถูกฟ้องร้องในขอ้หา ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย 

จาํนวน 2 คดี รวมจาํนวนทุนทรัพยที์เรียกร้องคดีหมายเลขดาํที ผบ.959/2563 จาํนวน 24.63 

ลา้นบาท และคดีหมายเลขดาํที ผบ.1118/2563 จาํนวนเงิน 30.00 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน

เงิน 54.83 ล้านบาท โดยศาลได้มีคาํสังให้รวมคดีสองคดีเข้าด้วยกันเพือง่ายต่อการนํา

สืบเนืองจากเป็นการฟ้องเรืองสาธารณูปโภค ทรัพยสิ์นส่วนกลางของหมู่บา้น  

  เมือวนัที 23 มิถุนายน 2564 เป็นวนัสืบพยานโจทก์วนัแรก โจทก์ได้ทําการถอน

ประเด็นฟ้องไปหลายประเด็น จึงทาํให้จาํนวนทุนทรัพยที์โจทก์ฟ้องจาํนวนเงิน 54.83 ลา้น

บาท คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 19.00 ล้านบาท และศาลมีคาํสังให้สํานักงานทีดินจงัหวดั

ปทุมธานีสาขาธัญบุรี ดาํเนินการรังวดั ทาํแผนทีพิพาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างนัดตรวจแผนที

พิพาทในวนัที 1 กนัยายน 2565  

 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  ตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น เมือวนัที 27 เมษายน 2565 อนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.080 

บาทต่อหุ้น จํานวนหุ้น 1.25 ล้านหุ้น จาํนวนรวม 99.62 ล้านบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 17 

พฤษภาคม 2565 

 

31. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเมือวนัที 9 พฤษภาคม 2565 

 


