
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (สุทธ)ิ 2,121,155             1,666,995         1,493,209             1,007,346         
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 9             -         -             -         -
เงนิลงทุนชัว่คราวกบัสถาบนัการเงนิ 10 32,954                 35,142             30,527                 32,367             
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (สุทธ)ิ 11 319,511               316,720           281,706               162,544           
ลกูหนี้จากการขายทีด่นิ 12 ข) 1,084,585             1,119,720         1,084,585             1,119,720         
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบัจาก
   บรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 12 ค)             -         -             -         -
เงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 12 จ) 58,565                         - 58,565                         -
สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 2,071,454             2,925,083         1,615,701             2,388,272         
สนิทรพัยจ์ากตน้ทุนใหไ้ดม้าซึ่งสญัญา
   ทีจ่ะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายภายในหนึ่งปี 477,032               359,122           18,953                         -
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(สุทธ)ิ 13,417,531           13,123,306       5,150,164             5,237,179         
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 35,877                 87,276             1,858                   1,320               

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 19,618,664           19,633,364       9,735,268             9,948,748         

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ             -         - 4,701,631             4,701,631         
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13 31,219                         - 41,084                 51                   
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธ)ิ 5, 14             - 21,917                         - 375                 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
   ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 5, 8, 14 28,787                         - 375                             -
เงนิใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 12 จ)             - 543,400                       - 543,400           
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 15 899,266               899,266           216,296               216,296           
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 16 151,763               121,738           93,741                 73,516             
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 590,433                       - 584,093                       -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 535                     521                 525                     508                 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 17 50,456                 71,063             35,397                 58,198             
สนิทรพัยจ์ากตน้ทุนใหไ้ดม้าซึ่งสญัญา 211,038               321,457           112,217               117,034           
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 21,383                 18,383             18,629                 16,470             

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,984,880             1,997,745         5,803,988             5,727,479         

รวมสินทรพัย์ 21,603,544           21,631,109       15,539,256           15,676,227       

กรรมการ  _____________________________________________   กรรมการ  _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่าย

แก่บรษิทัย่อย 12 ง)             -         - 3,380,887             1,960,795         

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 18 4,661,889             3,066,801         2,855,541             2,854,001         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 19 923,858               1,105,553         302,027               404,485           

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 32,739                         - 30,490                         -

เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 3,674,728             4,087,481         750,778               674,439           

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรอการรบัรู้ 138,305               201,224           138,305               201,224           

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 42,086                 234,386           4,662                   227,995           

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 12,440                 14,805             9,019                   11,909             

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 9,486,045             8,710,250         7,471,709             6,334,848         

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี้ค่าก่อสรา้งระยะยาว 9,756                   11,015             9,756                   11,015             

เงนิประกนัการเช่าจากลกูคา้ 7,051                   6,912               1,845                   1,845               

เงนิกูย้มืระยะยาว (สุทธ)ิ 18 6,062,965             7,232,603         4,025,807             5,041,931         

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (สุทธ)ิ 561,769                       - 557,747                       -

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 17 226,315               138,760                       -         -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 54,533                 52,088             54,276                 51,879             

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 6,922,389             7,441,378         4,649,431             5,106,670         

รวมหน้ีสิน 16,408,434           16,151,628       12,121,140           11,441,518       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 456,471,175 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3 บาท 1,369,414             1,369,414         1,369,414             1,369,414         

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญั 456,471,175 หุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 3 บาท 1,369,414             1,369,414         1,369,414             1,369,414         

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 69,174                 69,174             69,174                 69,174             

ก าไรสะสม

จดัสรร - ทุนส ารองตามกฎหมาย 145,228               145,228           145,228               145,228           

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,630,015             3,919,942         1,859,261             2,675,854         

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (สุทธ)ิ (19,440)                (24,936)            (24,961)                (24,961)            

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,194,391             5,478,822         3,418,116             4,234,709         

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 719                     659                             -         -

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,195,110             5,479,481         3,418,116             4,234,709         

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 21,603,544           21,631,109       15,539,256           15,676,227       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 1,751,734              801,186                1,176,642              801,186                

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ใหเ้ชา่และบรกิาร 45,548                  7,926                   41,214                  4,007                   

ตน้ทุนขาย - ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (1,155,518)             (525,406)               (792,402)               (526,551)               

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ ใหเ้ชา่และบรกิาร (39,360)                 (2,345)                  (38,563)                 (1,334)                  

ก ำไรขัน้ต้น 602,404                281,361                386,891                277,308                

รายไดอ้ื่น 57,232                  16,833                  15,638                  11,063                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้รกิาร (163,050)               (102,770)               (96,228)                 (87,768)                 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (139,910)               (163,441)               (113,282)               (144,241)               

ก าไร(ขาดทุน)อื่น 86,974                  230,162                91,660                  230,345                

ตน้ทุนทางการเงนิ (56,484)                 (56,985)                 (72,043)                 (69,784)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ (5,699)                  -                      -                      -                      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 381,467                205,160                212,636                216,923                

ภาษเีงนิได้ (78,085)                 (40,690)                 (42,246)                 (43,194)                 

ก ำไรส ำหรบังวด 303,382                164,470                170,390                173,729                

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด - สุทธจิากภาษี -                      -                      -                      -                      

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 303,382                164,470                170,390                173,729                

กำรแบง่ปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 303,365                164,468                170,390                173,729                

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 17                       2                         -                      -                      

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 303,365                164,468                170,390                173,729                

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 17                       2                         -                      -                      

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.66                     0.36                     0.37                     0.38                     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5



บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย - ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 3,834,903             4,464,612             1,788,270             4,467,048             

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ใหเ้ช่าและบรกิาร 83,827                 15,830                 74,624                 8,381                  

ตน้ทุนขาย - ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (2,384,215)            (2,099,407)            (1,158,648)            (2,106,714)            

ตน้ทุนจากการขายสนิคา้ ใหเ้ช่าและบรกิาร (73,255)                (3,765)                 (71,661)                (1,577)                 

ก ำไรขัน้ต้น 1,461,260             2,377,270             632,585               2,367,138             

รายไดอ้ืน่ 103,825               37,274                 36,817                 15,069                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้รกิาร (359,358)              (362,664)              (170,563)              (321,374)              

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (273,703)              (275,338)              (220,684)              (234,175)              

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ 86,870                 227,291               91,556                 230,345               

ตน้ทุนทางการเงนิ (112,217)              (162,200)              (136,009)              (188,934)              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการรว่มคา้ 13 (9,814)                 -                     -                     -                     

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 896,863               1,841,633             233,702               1,868,069             

ภาษเีงนิได้ 22 (182,498)              (367,806)              (46,063)                (373,355)              

ก ำไรส ำหรบังวด 714,365               1,473,827             187,639               1,494,714             

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด 

- สุทธจิากภาษี -                     -                     -                     -                     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 714,365               1,473,827             187,639               1,494,714             

กำรแบง่ปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 714,305               1,473,823             187,639               1,494,714             

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 60                      4                        -                     -                     

กำรแบง่ปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 714,305               1,473,823             187,639               1,494,714             

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 60                      4                        -                     -                     

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 1.56                    3.23                    0.41                    3.27                    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

กำรวดัมลูค่ำสินทรพัยท์ำง
ทนุจดทะเบียน กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ กำรเงินท่ีวดัมลูค่ำยุติธรรม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน จดัสรร - ทนุส ำรอง ภำระผกูพนัผลประโยชน์ ผ่ำนก ำไร(ขำดทนุ) ผูเ้ป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ
แล้วเตม็มลูค่ำ มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงำน เบด็เสรจ็อ่ืน ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจำ้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,369,414         69,174     145,228               6,371,568        (7,535)                        -                              7,947,849       603              7,948,452      
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย -                 -         -                    (3,149,644)       -                            -                              (3,149,644)       -              (3,149,644)     
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                 -         -                    1,473,823        -                            -                              1,473,823       4                 1,473,827      

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 1,369,414         69,174     145,228               4,695,747        (7,535)                        -                              6,272,028       607              6,272,635      

กำรวดัมลูค่ำสินทรพัยท์ำง
ทนุจดทะเบียน กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ กำรเงินท่ีวดัมลูค่ำยุติธรรม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน จดัสรร - ทนุส ำรอง ภำระผกูพนัผลประโยชน์ ผ่ำนก ำไร(ขำดทนุ) ผูเ้ป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ แล้วเตม็มลูค่ำ มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงำน เบด็เสรจ็อ่ืน ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจำ้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไว้ 1,369,414         69,174     145,228               3,919,942        (24,936)                       -                              5,478,822       659              5,479,481      

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถอืปฏบิตัิ 5 -                 -         -                    -                -                            5,496                            5,496             -              5,496            

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 1,369,414         69,174     145,228               3,919,942        (24,936)                       5,496                            5,484,318       659              5,484,977      

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 21 -                 -         -                    (1,004,232)       -                            -                              (1,004,232)       -              (1,004,232)     
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                 -         -                    714,305           -                            -                              714,305          60                714,365        

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 1,369,414         69,174     145,228               3,630,015        (24,936)                       5,496                            5,194,391       719              5,195,110      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับำท)
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (สุทธิ)
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

ก ำไรสะสม

ก ำไรสะสม

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับำท)
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (สุทธิ)
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจำ้ของ (สทุธิ)

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
ทนุจดทะเบียน จดัสรร - กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ
ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ภำระผกูพนัผลประโยชน์ รวมส่วนของ
เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงำน เจำ้ของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1,369,414         69,174         145,228           5,665,364         (7,560)                              7,241,620        
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย -                  -             -                 (3,149,644)        -                                 (3,149,644)       
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                  -             -                 1,494,714         -                                 1,494,714        

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 1,369,414         69,174         145,228           4,010,434         (7,560)                              5,586,690        

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจำ้ของ (สทุธิ)

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน
ทนุจดทะเบียน จดัสรร - กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ
ท่ีออกและช ำระ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ภำระผกูพนัผลประโยชน์ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ เตม็มลูค่ำแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงำน เจำ้ของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1,369,414         69,174         145,228           2,675,854         (24,961)                            4,234,709        
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 21 -                  -             -                 (1,004,232)        -                                 (1,004,232)       
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด -                  -             -                 187,639           -                                 187,639           

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 1,369,414         69,174         145,228           1,859,261         (24,961)                            3,418,116        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับำท)

ก ำไรสะสม

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับำท)

ก ำไรสะสม
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

896,863                1,841,633             233,702                1,868,069             

ค่าเสื่อมราคา 40,418                 36,757                 30,992                 30,593                 
ค่าตดัจ าหน่าย 172                     203                     169                     201                     
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
   และดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัย่อย 12 ค) -                      -                      379                     614                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 2,445                   11,301                 2,397                   11,235                 
ตน้ทุนการไดม้าซึง่สญัญาทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 98,246                 1,482                   31,368                 1,482                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการรว่มคา้ 13 9,814                   -                      -                      -                      
ก าไรสุทธจิากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                      (133,075)               -                      (133,075)               
ก าไรสุทธจิากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (30)                      (98,777)                 (30)                      (98,810)                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 4,413                   -                      4,413                   -                      
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 94                       1,690                   94                       1,539                   
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                      1                         -                      1                         
ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม
   ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                      2,871                   -                      -                      
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่า
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน (91,620)                 -                      (91,620)                 -                      
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา (65,392)                 (23,186)                 (2,817)                  (3,347)                  
ดอกเบีย้รบั (21,336)                 (8,841)                  (19,085)                 (7,726)                  
ตน้ทุนทางการเงนิ

   - ดอกเบีย้จ่าย 94,437                 105,734                118,317                132,468                
   - ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 13,082                 6,189                   12,994                 6,189                   

   - ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมเงนิกูย้มื 4,698                   50,277                 4,698                   50,277                 

986,304                1,794,259             325,971                1,859,710             

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (9,362)                  49,079                 (125,733)               (30,996)                 
- สนิคา้คงเหลอื 1,214,520             1,860,988             1,108,943             1,884,039             
- ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (473,269)               (1,611,136)             (170,084)               (443,481)               
- สนิทรพัยจ์ากตน้ทุนใหไ้ดม้าซึง่สญัญา (105,737)               (169,804)               (45,504)                 (13,827)                 
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (927)                     (54,809)                 (538)                     (19)                      
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (3,000)                  (13,882)                 (2,159)                  (13,686)                 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (149,932)               51,597                 (90,980)                 (63,434)                 
- เจา้หนี้ระยะยาวค่าก่อสรา้ง (1,259)                  -                      (1,259)                  -                      
- เงนิประกนัการเชา่จากลกูคา้ 139                     10,112                 -                      10,029                 
- เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ (347,361)               358,976                79,156                 (298,123)               
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรอการรบัรู้ (62,919)                 -                      (62,919)                 -                      
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2,365)                  697                     (2,890)                  2,054                   

1,044,832             2,276,077             1,012,004             2,892,266             
เงนิสดรบัค่าดอกเบีย้รบั 27,827                 8,841                   25,197                 7,362                   

(251,783)               (318,030)               (190,409)               (283,754)               
(268,010)               (189,418)               (246,595)               (182,024)               

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 552,866                1,777,470             600,197                2,433,850             

เงนิสดจ่ายตน้ทุนทางการเงนิ
ภาษเีงนิได ้- เงนิสดจ่าย

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้
รายการปรบัปรงุ

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
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บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - เงนิสดจ่าย -                      -                      -                      (250)                     
เงนิใหกู้ย้มืแก่การรว่มคา้ - เงนิสดรบัช าระคนื 12 จ) 519,970                -                      519,970                -                      
เงนิลงทุนชัว่คราวกบัสถาบนัการเงนิลดลง 2,188                   119,589                1,840                   122,184                
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อ - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (68,173)                 (26,457)                 (30,785)                 (23,701)                 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อ - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (186)                     (203)                     (186)                     (202)                     
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 305                     415,929                305                     415,818                
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน -                      385,436                -                      385,436                
เงนิสดจ่ายในเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 13 (41,033)                 -                      (41,033)                 -                      
เงนิสดจ่ายในเงนิลงทุนในตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 9 (186,071)               -                      (186,071)               -                      

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในตราสารทุน
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 277,691                -                      277,691                -                      

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 504,691                894,294                541,731                899,285                

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - เงนิสดรบั 12 ง) -                      -                      1,680,000             300,000                
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - เงนิสดช าระคนื 12 ง) -                      -                      (294,664)               (477,242)               
ตัว๋แลกเงนิ - เงนิสดรบั -                      4,296                   -                      4,296                   
 ตัว๋แลกเงนิ- เงนิสดช าระคนื -                      (575,000)               -                      (575,000)               
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดช าระคนื -                      (500,000)               -                      (500,000)               
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - เงนิสดรบั 18.1 1,653,000             4,551,464             -                      3,812,464             
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ- เงนิสดช าระคนื 18.1 (213,003)               (2,456,669)             -                      (2,456,669)             
เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมเงนิกูย้มื 18.1 (1,238)                  (3,896)                  -                      (2,820)                  
เงนิกูย้มืระยะยาวจากการออกหุน้กู ้- เงนิสดรบั 18.2 482,500                1,500,000             482,500                1,500,000             
เงนิกูย้มืระยะยาวจากการออกหุน้กู ้- เงนิสดช าระคนื 18.2 (1,500,000)             (2,450,000)             (1,500,000)             (2,450,000)             
เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กู้ 18.2 (2,581)                  (9,628)                  (2,581)                  (9,628)                  
จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (17,843)                 -                      (17,088)                 -                      
เงนิสดจ่ายปันผล 21 (1,004,232)             (3,149,644)             (1,004,232)             (3,149,644)             

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (603,397)               (3,089,077)             (656,065)               (4,004,243)             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 454,160                (417,313)               485,863                (671,108)               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืตน้งวด 1,666,995             1,563,855             1,007,346             1,322,536             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลอืปลายงวด 2,121,155             1,146,542             1,493,209             651,428                

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

โอนตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็นสนิคา้คงเหลอื 360,891                2,592                   336,372                2,592                   

โอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ -                      241,923                -                      241,923                

โอนเงนิมดัจ าทีด่นิไปเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 52,326                 400,000                -                      400,000                

โอนตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็นอุปกรณ์ -                      4                         -                      -                      

ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนยีมเงนิกูย้มืรอตดัจ่าย
ทีบ่นัทกึเป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 2,074                   3,165                   799                     2,038                   

รายการขายอาคารและอุปกรณ์ทีย่งัไมไ่ดร้บัช าระ 155                     235                     155                     999                     

รายการซื้อสนิทรพัยร์ะหว่างงวดทีย่งัไมจ่่ายช าระ
- อาคารและอุปกรณ์ 601                     7,355                   266                     7,264                   
- สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                      66                       -                      66                       

ใหเ้งนิกูย้มืแก่การรว่มคา้โดยโอนจากลกูหนี้จากการขายทีด่นิ 12 จ) 35,135                 -                      35,135                 -                      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิในหน้า 11 ถงึ 43 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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