
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

 



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 พนับาท

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 303,165                    236,654                
ลูกหน้ีอ่ืน 509                           27                          
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 540,483                    373,570                
สินคา้คงเหลือ 628                           534                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 172,013                    77,361                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,016,798                 688,146                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411                           411                        
ท่ีดินรอการพฒันา 7 403,438                    219,531                
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 8 45,745                      50,160                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,325                        1,318                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,374                      9,250                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 708                           773                        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 463,001                    281,443                
รวมสินทรัพย์ 1,479,799                 969,589                

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 พนับาท

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 9 -                           25,000                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 36,831                      18,989                  
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 291                           341                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,885                        5,796                     
เงินรับล่วงหนา้ 670,398                    327,395                
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,567                        4,974                     
เงินประกนัผลงาน 3,737                        1,547                     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,562                        2,844                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 726,271                    386,886                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 11 200,000                    50,000                  
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 54                             201                        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,708                        7,476                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 208,762                    57,677                  
รวมหนีสิ้น 935,033                    444,563                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 12
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ ในงวด 2561 และ 400,000,000 หุน้
   ในปี 2560 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 220,000                    200,000                

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ ในงวด 2561 และ 400,000,000 หุน้ 
   ในปี 2560  ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 220,000                    200,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                    191,414                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,652                      13,652                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 119,700                    119,960                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 544,766                    525,026                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,479,799                 969,589                

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดสามและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้จากการขายและการให้บริการ 78,219           61,810          159,812         119,268        
ตน้ทุนขายและบริการ (44,355)         (31,856)         (91,137)          (60,934)         
กําไรขั้นต้น 33,864           29,954          68,675           58,334          
รายไดอ่ื้น 2,474             1,972            6,554             4,523            
ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,919)           (3,897)           (10,370)          (8,188)           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (19,269)         (15,027)         (37,328)          (29,420)         
ตน้ทุนทางการเงิน (9)                   (2,705)           (100)               (4,233)           
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 11,141           10,297          27,431           21,016          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (2,245)           (2,088)           (5,469)            (3,779)           
กําไรสําหรับงวด 8,896             8,209            21,962           17,237          

กําไรต่อหุ้น 3
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02               0.03              0.05               0.06              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 440,000,000 308,000,000 440,000,000  308,000,000 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                     805               -                     821               
ภาษีเงินไดข้องกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
สาํหรับรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ 14 -                     (161)              -                     (164)              

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงนิได้ -                     644               -                     657               

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 8,896             8,853            21,962           17,894          

สามเดือน หกเดือน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561 พนับาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 200,000                   191,414                   13,652                     119,960                   525,026                   
เพิ่มทุนหุน้สามญั 12 20,000                     -                           -                           -                           20,000                     
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 13 -                           -                           -                           (22,222)                   (22,222)                   
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                           -                           -                           21,962                     21,962                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2561 220,000                   191,414                   13,652                     119,700                   544,766                   

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 140,000                   -                           11,552                     80,698                     232,250                   
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                           -                           -                           17,894                     17,894                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 140,000                   -                           11,552                     98,592                     250,144                   

กาํไรสะสม

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 พนับาท

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 27,431                      21,016                      
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,045                        4,981                        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 73                             26                             
ดอกเบ้ียรับ (551)                         (115)                         
ตน้ทุนทางการเงิน 100                           4,233                        
กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 32,098                      30,141                      
การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 
ลูกหน้ีอ่ืน (482)                         15                             
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (164,374)                  33,024                      
สินคา้คงเหลือ (94)                           (806)                         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (94,652)                    (40,334)                    
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                           1,280                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 65                             (2)                              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,842                      8,248                        
เงินรับล่วงหนา้ 343,003                    113,730                    
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 592                           553                           
เงินประกนัผลงาน 2,191                        11                             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,232                        1,194                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (282)                         (430)                         
เงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 137,139                    146,624                    
รับดอกเบ้ีย 551                           115                           
จ่ายภาษีเงินได้ (6,504)                      (14,985)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 131,186                    131,754                    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (183,907)                  -                           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (452)                         (5,343)                      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (257)                         -                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (184,616)                  (5,343)                      

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 พนับาท

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (25,000)                    (30,000)                    
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 150,000                    -                           
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           (11,664)                    
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (198)                         (216)                         
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,639)                      (2,753)                      
จ่ายหุน้ปันผล (2,222)                      -                           
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ 119,941                    (44,633)                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 66,511                      81,778                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 236,654                    36,561                      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 303,165                    118,339                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีดงัน้ี
งวด 2561 
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมี                        
ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทได้แปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชน เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 บริษัทด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับกำรพฒันำ                              
อสังหำริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
(mai)” 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560  โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไป
แลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
น ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณ
กำรและขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของ 
บริษทั และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหวำ่งงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

ระหวำ่งงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ี
ท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 มีหลกักำรส ำคญัโดยรวมในกำรรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำร โดยรำยไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ 
วนัท่ี) บริษทัส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ดว้ยมูลค่ำของรำยไดท่ี้กิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรรับรู้รำยได ้
ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ – รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับ
บริกำร โฆษณำ  

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกคำ้  

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง 
อสังหำริมทรัพย ์ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งงวด 

ระหวำ่งงวด 2561 บริษทัจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั (ดูหมำยเหตุ 13) บริษทัไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถือโดย
ผูถื้อหุ้นสำมญัก่อนจ่ำยหุ้นปันผลตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นสำมญั เสมือนวำ่กำรจ่ำย
หุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีน ำเสนอ 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 สรุปดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 8,896              8,209              21,962            17,237            

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 400,000,000   280,000,000   400,000,000   280,000,000   

ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล 40,000,000     28,000,000     40,000,000     28,000,000     
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 440,000,000   308,000,000   440,000,000   308,000,000   

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.02                0.03                0.05                0.06                

สำมเดือน หกเดือน

 
4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนัหรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำลใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือในรำคำท่ีตกลง
กนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษทั พนำ ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้ จ  ำกดั 73                          1,050                    
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั 574                       -                        

ค่าเช่าส านักงาน
บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 240                       240                       

พันบาท

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั สำม ธันวำ จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวน
เงิน 0.04 ลำ้นบำท 

ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,980                    8,273                    
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 765                       746                       
รวม 10,745                  9,019                    

พันบาท
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวนเงิน 0.50 ลำ้นบำท (งวด 2560 : 0.44 ลำ้น
บำท) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั

บริษทั พนำ ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบุคลในครอบครัวใกลชิ้ด
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบุคลในครอบครัวใกลชิ้ด

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง รำคำตลำด
ค่ำเช่ำส ำนกังำน ตำมสญัญำท่ีตกลงกนั

 
5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 
พันบาท

2561 2560

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย

ห้องชุดพกัอำศยั 82,928 140,991 

อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน 7,632 12,866 

รวม 90,560 153,857 

อสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งพฒันำ

ท่ีดิน 43,502 43,187 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและตน้ทุนอ่ืน 403,652 176,296 

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 2,769 230 

รวม 449,923 219,713 

รวมทั้งหมด 540,483 373,570 
 



12 

 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ
2560  สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

2561 2560
ตน้ทุนขำยและดอกเบ้ียจ่ำย 67,064 52,906 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 2,539                       -     
โอนออกไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -     221 

 

บริษทัไดจ้ดจ ำนองกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยมี์อยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำย
หนำ้ของโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืน วงเงิน 300 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 11)  

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 158,833                75,199                  
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 724                       645                       
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับซ้ือสินคำ้ 12,308                  1,331                    
อ่ืน ๆ 148                       186                       
รวม 172,013                77,361                  

พันบาท

 
7. ทีด่นิรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ประกอบดว้ย 

พันบาท

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 219,531                

ซ้ือ/โอนเขำ้ 183,907                

จ ำหน่ำย/โอนออก -                        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 403,438                
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8. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 50,160                  

ซ้ือ - รำคำทุน 452                       

จ ำหน่ำย/โอนออก - มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี (72)                        

ค่ำเส่ือมรำคำ (4,795)                   
มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 45,745 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกบริษทัอ่ืน (ดูหมำยเหตุ 9) 

9. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

เงินกูย้มืระยะสั้น 25,000                   

พันบาท

 

ล้านบาท ก ำหนดระยะเวลำ อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี ต่อปี (ร้อยละ) กำรจ่ำยช ำระหน้ี
119 ภำยในเดือนเมษำยน 2561 MLR จ่ำยช ำระหน้ีครบทั้งจ  ำนวนแลว้ เม่ือวนัท่ี

 25 มกรำคม 2561
 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

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

พันบาท

ในระหว่ำงงวด 2561 บริษทัไดปิ้ดวงเงินกูย้ืมจำกบริษทัอ่ืน จ ำนวนเงิน 119 ลำ้นบำท พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนั (ดู
หมำยเหตุ 8) 
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 29,296                          9,524                            

เจำ้หน้ีอ่ืน
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 5,295                            4,411                            
    เจำ้หน้ีอ่ืน 2,240                            5,054                            

รวม 7,535                            9,465                            

รวมทั้งหมด 36,831                          18,989                          

พันบาท

 
11. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เงินกูย้มืระยะยำว 200,000                        50,000                          

พันบาท

  

ล้านบาท ก ำหนดระยะเวลำ อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี ต่อปี (ร้อยละ) กำรจ่ำยช ำระหน้ี
300 ภำยในเดือน MLR-1 ช ำระคืนเงินตน้

พฤศจิกำยน 2564 งวดแรกเดือน พฤศจิกำยน 2562 ไมน่อ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท
งวดสองเดือน พฤศจิกำยน 2563 ไมน่อ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท
งวดสำมเดือน พฤศจิกำยน 2564 ไมน่อ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมำ 50,000                          
เพ่ิมข้ึน 150,000                        
ลดลง -                               
ยอดคงเหลือ 200,000                        

พันบาท

บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินระหว่ำงพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอกำรพฒันำ (ดูหมำยเหตุ 5) เพื่อใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มื 
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12. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำย
หุน้ปันผล 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 

13. กำรจ่ำยเงินปันผล 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยหุ้นปันผล อตัรำกำรจ่ำยหุ้นปันผล คือ หุน้สำมญั 
10 หุ้น ต่อ หุ้นปันผล 1 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผล อตัรำหุ้น
ละ 0.0055 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 2.22 ลำ้นบำท 

14. ภำษีเงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินได้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของรอบปี
บญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณ
กำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับงวดปัจจุบนั (7,594)                      (5,383)                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,125                       1,604                      

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (5,469)                      (3,779)                     

พันบาท

 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน -                           164                         

พันบาท
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15. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำร
บริษทั 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วน
งำนเดียว 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่บริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 

16. ภำระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

16.1 ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท  

16.2 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำ ดงัต่อไปน้ี 

 16.2.1 สัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 0.04 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

 16.2.2 สัญญำวำ่จำ้งบริกำรกบับริษทัอ่ืน ส่วนท่ีเหลือตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 0.21 ลำ้นบำท และค่ำบริกำรต่อ 
  เดือน จ ำนวนเงิน 0.22 ลำ้นบำท 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	FINANCIAL_STATEMENTS2
	FINANCIAL_STATEMENTS3
	NOTES

