
 

 
 
 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน)   
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สําหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั 
ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพฯ 30 เมษายน 2561 

 
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 พนับาท

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 329,368                   236,654                
ลูกหน้ีอ่ืน 150                          27                         
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 4, 5 430,359                   373,570                
สินคา้คงเหลือ 1,256                       534                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 124,144                   77,361                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 885,277                   688,146                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411                          411                       
ท่ีดินรอการพฒันา 219,531                   219,531                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 47,895                     50,160                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,198                       1,318                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,970                     9,250                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 773                          773                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 280,778                   281,443                
รวมสินทรัพย์ 1,166,055                969,589                

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 8 -                          25,000                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 23,819                     18,989                  
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 298                          341                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,441                     5,796                    
เงินรับล่วงหนา้ 474,881                   327,395                
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5,263                       4,974                    
เงินประกนัผลงาน 2,243                       1,547                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,798                       2,844                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 519,743                   386,886                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 10 100,000                   50,000                  
หน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 128                          201                       
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 8,092                       7,476                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 108,220                   57,677                  
รวมหน้ีสิน 627,963                   444,563                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 200,000                   200,000                

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญั 400,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 200,000                   200,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                   191,414                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,652                     13,652                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 133,026                   119,960                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 538,092                   525,026                
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,166,055                969,589                

พนับาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560
รายได้จากการขายและการให้บริการ 81,593                     57,520                     
ตน้ทุนขายและบริการ (46,783)                   (29,078)                   
กําไรขั้นต้น 34,810                     28,442                     
รายไดอ่ื้น 4,080                       2,553                       
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,451)                     (4,291)                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (18,059)                   (14,395)                   
ตน้ทุนทางการเงิน (91)                          (1,528)                     
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 16,289                     10,781                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (3,223)                     (1,689)                     
กําไรสําหรับงวด 13,066                     9,092                       

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03                         0.03                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 400,000,000            280,000,000            

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน -                              16                            
ภาษีเงินไดข้องกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน
สาํหรับรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ 11 -                              (3)                            

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              13                            

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 13,066                     9,105                       

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

พนับาท

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม รวมส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 200,000             191,414         13,652           119,960         525,026         
กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                -                13,066           13,066           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 200,000             191,414         13,652           133,026         538,092         

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 140,000             -                11,552           80,698           232,250         
กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                -                9,105             9,105             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 140,000             -                11,552           89,803           241,355         

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

กาํไรสะสม

             หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 พนับาท

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 16,289                     10,781                     
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,528                       2,119                       
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 53                            26                            
ตน้ทุนทางการเงิน 91                            1,528                       
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 18,961                     14,454                     
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 
ลูกหน้ีอ่ืน (123)                        18                            
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (55,717)                   21,970                     
สินคา้คงเหลือ (722)                        (945)                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (46,783)                   (23,988)                   
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                          1,280                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                          15                            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,830                       1,328                       
เงินรับล่วงหนา้ 147,486                   33,111                     
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 289                          262                          
เงินประกนัผลงาน 697                          65                            
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 616                          570                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (46)                          (78)                          
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 69,488                     48,062                     
จ่ายภาษีเงินได้ (299)                        (530)                        
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 69,189                     47,532                     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์ (196)                        (2,389)                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (196)                        (2,389)                     

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 พนับาท

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน (25,000)                   -                          
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 50,000                     -                          
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          (11,664)                   
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (117)                        (104)                        
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,162)                     (1,528)                     
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 23,721                     (13,296)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 92,714                     31,847                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 236,654                   36,561                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 329,368                   68,408                     

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยและมี                   
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษทัได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันา                   
อสงัหาริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
(mai)” 

งบการเงินระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล เพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไป
แลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคูก่บังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและ
นาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้ใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของ 
บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4. รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้
และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไปหรือในราคาท่ีตกลง
กนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560

ซื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั 574                       -                        

ค่าเช่าสํานักงาน
บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 120                       120                       

พนับาท

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทั สาม ธนัวา จาํกดั กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวน
เงิน 0.04 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,327                    4,135                    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 382                       373                       
รวม 5,709                    4,508                    

พนับาท

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จาํนวนเงิน 0.22 ลา้นบาท (งวด 2560 : 0.22 ลา้นบาท) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคลในครอบครัวใกลชิ้ด

 



10 
 

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด
ค่าเช่าสาํนกังาน ตามสญัญาท่ีตกลงกนั

 
5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
พนับาท

2561 2560

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย

หอ้งชุดพกัอาศยั 111,491 140,991 

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน 9,383 12,866 

รวม 120,874 153,857 

อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา

ท่ีดิน 43,353 43,187 

งานระหวา่งก่อสร้างและตน้ทุนอ่ืน 264,830 176,296 

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,302 230 

รวม 309,485 219,713 

รวมทั้งหมด 430,359 373,570 

 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สําคญั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ
2560  สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

2561 2560
ตน้ทุนขายและดอกเบ้ียจ่าย 34,187 25,520 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,072                       -     

 

บริษทัไดจ้ดจาํนองกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์อยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภาย
หนา้ของโครงการดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน วงเงิน 300 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 10)  



11 
 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญา 114,229                75,199                  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 644                       645                       
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับซ้ือสินคา้ 9,131                    1,331                    
อ่ืน ๆ 140                       186                       
รวม 124,144                77,361                  

พนับาท

 
7. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์      

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 50,160                  

ซ้ือ - ราคาทุน 196                       

จาํหน่าย/โอนออก - มูลค่าสุทธิทางบญัชี (53)                        

ค่าเส่ือมราคา (2,408)                   
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 47,895 

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (ดูหมายเหตุ 8) 

8. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืระยะสั้น 25,000                   

พนับาท

 

ล้านบาท กาํหนดระยะเวลา อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
วงเงิน จ่ายชาํระหน้ี ต่อปี (ร้อยละ) การจ่ายชาํระหน้ี
119 ภายในเดือนเมษายน 2561 MLR จ่ายชาํระหน้ีครบทั้งจาํนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี

 25 มกราคม 2561
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การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมา 25,000                       
เพ่ิมข้ึน -                             
ลดลง (25,000)                      
ยอดคงเหลือ -                             

พนับาท

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินรอการพฒันา และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 7) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืและ
กรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว 

9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
เจา้หน้ีการคา้ 12,142                          9,524                            

เจา้หน้ีอ่ืน
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,461                            4,411                            
    เจา้หน้ีอ่ืน 2,216                            5,054                            

รวม 11,677                          9,465                            

รวมทั้งหมด 23,819                          18,989                          

พนับาท

 
10. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เงินกูย้มืระยะยาว 100,000                        50,000                          

พนับาท

ล้านบาท กาํหนดระยะเวลา อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
วงเงิน จ่ายชาํระหน้ี ต่อปี (ร้อยละ) การจ่ายชาํระหน้ี
300 ภายในเดือน MLR-1 ชาํระคืนเงินตน้

พฤศจิกายน 2564 งวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท
งวดสองเดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท
งวดสามเดือน พฤศจิกายน 2564 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท
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การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมา 50,000                          
เพิ่มข้ึน 50,000                          
ลดลง -                               
ยอดคงเหลือ 100,000                        

พนับาท

บริษัทได้จดจาํนองท่ีดินระหว่างพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 5) เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มื 

11. ภาษเีงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปี
บญัชีนั้น บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหวา่งกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณ
การของอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน
สาํหรับงวดปัจจุบนั (4,944)                      (2,544)                     

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 1,721                       855                         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,223)                      (1,689)                     

พนับาท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                               (3)                            

พนับาท
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12. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการ
บริษทั 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วน
งานเดียว 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

13. ภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

13.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพือ่ใชใ้นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จาํนวนเงิน 0.41 ลา้นบาท  

13.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

 13.2.1 สัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.04 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

 13.2.2 สัญญาวา่จา้งบริการกบับริษทัอ่ืน ส่วนท่ีเหลือตามสัญญา จาํนวนเงิน 2.77 ลา้นบาท และค่าบริการต่อ 
  เดือน จาํนวนเงิน 0.32 ลา้นบาท 

14. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั 

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั
ตน้ทุนขายและบริการ 26,234                    2,844                       29,078                    
รายไดอ่ื้น 2,925                      (372)                         2,553                      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,507                      (3,216)                     4,291                      

พนับาท

 
15. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให ้

15.1 จ่ายหุ้นปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล คือ หุ้นสามญั 10 หุ้น ต่อ หุ้นปันผล 1 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 40 ลา้นหุ้น 
หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล อตัราหุ้นละ 0.0055 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.22 ลา้น
บาท 

15.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 
40 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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