
 

 

   

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 

                                                                                                                             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

 



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 314,518                   236,654                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 105                          27                         

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 4, 5 607,707                   373,570                

สินคา้คงเหลือ 930                          534                       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4, 6 191,764                   77,361                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,115,024                688,146                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411                          411                       

ทีดินรอการพฒันา 7 431,798                   219,531                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 43,500                     50,160                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,386                       1,318                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,507                     9,250                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 664                          773                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 490,266                   281,443                

รวมสินทรัพย์ 1,605,290                969,589                

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัอืน 9 -                           25,000                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 10 17,828                     18,989                  

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 260                          341                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,168                       5,796                    

เงินรับล่วงหนา้ 809,040                   327,395                

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5,930                       4,974                    

เงินประกนัผลงาน 5,218                       1,547                    

หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,251                       2,844                    

รวมหนีสินหมุนเวียน 843,695                   386,886                

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน 11 200,000                   50,000                  

หนีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15                            201                       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,324                       7,476                    

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 209,339                   57,677                  

รวมหนีสิน 1,053,034                444,563                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 12, 13

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ ในงวด 2561 และ 400,000,000 หุน้

   ในปี 2560 มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 220,000                   200,000                

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

   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 - สํารองตามกฎหมาย 13,652                     13,652                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 127,190                   119,960                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 552,256                   525,026                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,605,290                969,589                

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขาย 77,328          108,198        237,140         227,467        

ตน้ทุนขาย (46,312)         (62,723)         (137,450)        (123,657)       

กาํไรขันต้น 31,016          45,475          99,690           103,810        

รายไดอื้น 2,107            648               8,660             5,172            

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,927)           (5,129)           (15,296)          (13,318)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (18,539)         (16,741)         (55,866)          (46,162)         

ตน้ทุนทางการเงิน (5)                  (843)              (105)               (5,076)           

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 9,652            23,410          37,083           44,426          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (2,160)           (4,698)           (7,631)            (8,478)           

กาํไรสําหรับงวด 7,492            18,712          29,452           35,948          

กาํไรต่อหุ้น 3

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.02              0.06              0.07               0.12              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 440,000,000 308,000,000 440,000,000  308,000,000 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                    (469)              -                     352               

ภาษีเงินไดข้องกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

สําหรับรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ 14 -                    94                 -                     (70)                

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    (375)              -                     282               

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 7,492            18,337          29,452           36,230          

สามเดือน เก้าเดือน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2561 200,000           191,414         13,652       119,960         525,026         

เพิมทุนหุน้สามญั 12 20,000             -                 -             -                 20,000           

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 13 -                   -                 -             (22,222)          (22,222)          

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                   -                 -             29,452           29,452           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 220,000           191,414         13,652       127,190         552,256         

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2560 140,000           -                 11,552       80,698           232,250         

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                   -                 -             36,230           36,230           

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2560 140,000           -                 11,552       116,928         268,480         

กาํไรสะสม

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 37,083                     44,426                     

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,608                       7,227                       

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 72                            27                            

ดอกเบียรับ (552)                         (115)                         

ตน้ทุนทางการเงิน 105                          5,076                       

กระแสเงินสดก่อนการเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 44,316                     56,641                     

การเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (78)                           9                              

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (228,951)                  41,699                     

สินคา้คงเหลือ (396)                         (1,215)                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (114,403)                  (45,796)                    

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                           1,280                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 108                          (322)                         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (1,161)                      11,657                     

เงินรับล่วงหนา้ 481,645                   161,269                   

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 956                          1,007                       

เงินประกนัผลงาน 3,673                       157                          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,848                       1,759                       

หนีสินหมุนเวยีนอืน (593)                         86                            

เงินสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 186,964                   228,231                   

รับดอกเบีย 552                          115                          

จ่ายภาษีเงินได้ (13,516)                    (20,534)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 174,000                   207,812                   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดินรอการพฒันา (212,267)                  -                           

ซืออาคารและอุปกรณ์ (640)                         (7,064)                      

จาํหน่ายอุปกรณ์ -                           3                              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (448)                         (197)                         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (213,355)                  (7,258)                      

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561 พนับาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัอืน (25,000)                    (60,000)                    

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน 150,000                   -                           

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           (11,664)                    

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (269)                         (327)                         

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,290)                      (3,596)                      

จ่ายเงินปันผล (2,222)                      -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 117,219                   (75,587)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 77,864                     124,967                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 236,654                   36,561                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 314,518                   161,528                   

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน มีดงันี

งวด 2561 

บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมี                        

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษัทได้แปรสภาพบริษทัเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการพฒันา                              

อสงัหาริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

(mai)” 

งบการเงินระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไป

แลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและ

นาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณ

การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผล

ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของ 

บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหวา่งงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ี

ทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มีหลกัการสาํคญัโดยรวมในการรับรู้รายได ้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้น

ถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ 

วนัท่ี) บริษทัส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

อสงัหาริมทรัพย ์ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ การวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับ
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วธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และ

หลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสาร

ทุน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือชาํระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ในระหวา่งงวด 

ระหวา่งงวด 2561 บริษทัจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั (ดูหมายเหตุ 13) บริษทัไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดย

ผูถื้อหุ้นสามญัก่อนจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นสามญั เสมือนวา่การจ่าย

หุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีนาํเสนอ 
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สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

กําไรสําหรับงวด (พันบาท) 7,492              18,712            29,452            35,948            

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

หุ้นสามัญที่ออก ณ วันต้นงวด 440,000,000   308,000,000   400,000,000   280,000,000   

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล -                  -                  40,000,000     28,000,000     

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 440,000,000   308,000,000   440,000,000   308,000,000   

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02                0.06                0.07                0.12                

สามเดือน เก้าเดือน

 
4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น

และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการระหวา่งกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินระหวา่งกาลใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไปหรือในราคาท่ีตกลง

กนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 

มีดงัน้ี 

2561 2560

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

บริษัท พนา๑๐๐๐ เมืองต้นไม้  จํากัด 73                          1,050                    

บริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด 574                       -                        

ค่าเช่าสํานักงาน

บริษัท สาม ธันวา จํากัด 360                       360                       

พันบาท

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีดงัน้ี 

2561 2560

เงินมัดจําจ่าย

บริษัท พนา๑๐๐๐ เมืองต้นไม้  จํากัด 4,000                    -                        

บริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด 535                       -                        

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท สาม ธันวา จํากัด -                        41                         

พันบาท
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บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสาํนักงานกบับริษทั สาม ธนัวา จาํกดั กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวน

เงิน 0.04 ลา้นบาท  

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,982                  12,412                  

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,147                    1,059                    

รวม 17,129                  13,471                  

พันบาท

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จาํนวนเงิน 0.72 ลา้นบาท (งวด 2560 : 0.65 ลา้น

บาท) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สาม ธันวา จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท พนา๑๐๐๐ เมืองต้นไม้ จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคลในครอบครัวใกล้ชิด

บริษัท โมโน กรุ๊ป จํากัด ไทย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นบุคลในครอบครัวใกล้ชิด

หลกัเกณฑ์ในการคดิค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกําหนดราคา

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด

ค่าเช่าสํานักงาน ตามสัญญาที่ตกลงกัน
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5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2561 2560

อสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย

ห้องชุดพักอาศัย 53,669 140,991 

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน 5,459 12,866 

รวม 59,128 153,857 

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา

ที่ดิน 43,502 43,187 

งานระหว่างก่อสร้างและต้นทุนอื่น 499,662 176,296 

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน 5,415 230 

รวม 548,579 219,713 

รวมทั้งหมด 607,707 373,570 

 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สําคญั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ

2560  สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

2561 2560

ต้นทุนขายและดอกเบี้ยจ่าย 100,743                   101,904 

ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน 5,186 -     

โอนออกไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -     221 
 

บริษทัไดจ้ดจาํนองกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์อยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภาย

หนา้ของโครงการดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน วงเงิน 300 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 11)  
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการได้มาซึ่งสัญญา 166,523                75,199                  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 335                       645                       

เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับซื้อสินค้า 24,707                  1,331                    

อื่น ๆ 199                       186                       

รวม 191,764                77,361                  

พันบาท

 
7. ทีด่นิรอการพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอการพฒันา สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ย 

พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 219,531                

ซื้อ/โอนเข้า 212,267                

จําหน่าย/โอนออก -                        

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 431,798                

 

8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์      

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 50,160                  

ซื้อ - ราคาทุน 640                       

จําหน่าย/โอนออก - มูลค่าสุทธิทางบัญชี (72)                        

ค่าเสื่อมราคา (7,228)                   

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561 43,500 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัเงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืน (ดูหมายเหตุ 9) 

9. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 25,000                   

พันบาท
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ล้านบาท กําหนดระยะเวลา อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

วงเงิน จ่ายชําระหนี้ ต่อปี (ร้อยละ) การจ่ายชําระหนี้

119 ภายในเดือนเมษายน 2561 MLR จ่ายชําระหนี้ครบทั้งจํานวนแล้ว เมื่อวันที่

 25 มกราคม 2561
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมา 25,000                       

เพิ่มขึ้น -                             

ลดลง (25,000)                      

ยอดคงเหลือ -                             

พันบาท

ในระหว่างงวด 2561 บริษทัไดปิ้ดวงเงินกูย้ืมจากบริษทัอ่ืน จาํนวนเงิน 119 ลา้นบาท พร้อมทั้ งไถ่ถอนหลกัประกนั (ดู

หมายเหตุ 8) 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เจ้าหนี้การค้า 5,118                            9,524                            

เจ้าหนี้อื่น

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,775                            4,411                            

    เจ้าหนี้อื่น 2,935                            5,054                            

รวม 12,710                          9,465                            

รวมทั้งหมด 17,828                          18,989                          

พันบาท

 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เงินกู้ยืมระยะยาว 200,000                        50,000                          

พันบาท
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ล้านบาท กําหนดระยะเวลา อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

วงเงิน จ่ายชําระหนี้ ต่อปี (ร้อยละ) การจ่ายชําระหนี้

300 ภายในเดือน MLR ชําระคืนเงินต้น

พฤศจิกายน 2564 งวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

งวดสองเดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

งวดสามเดือน พฤศจิกายน 2564 ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมา 50,000                          

เพิ่มขึ้น 150,000                        

ลดลง -                               

ยอดคงเหลือ 200,000                        

พันบาท

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินระหวา่งพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 5 และ 7) เพ่ือใชเ้ป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มื 

12. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 

เป็นจาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย

หุน้ปันผล 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

13. การจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายหุน้ปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล คือ หุน้สามญั 

10 หุ้น ต่อ หุ้นปันผล 1 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 40 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล อตัราหุ้น

ละ 0.0055 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2.22 ลา้นบาท 

14. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ดว้ยประมาณการท่ีดี

ท่ีสุด โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของรอบปี

บญัชีนั้น บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหวา่งกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณ

การของอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สําหรับงวดปัจจุบัน (10,889)                    (12,027)                   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว 3,258                       3,549                      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,631)                      (8,478)                     

พันบาท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -                           (70)                          

พันบาท

 

15. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการ

บริษทั 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วน

งานเดียว 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

16. ภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

16.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จาํนวนเงิน 0.41 ลา้นบาท  

16.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญา ดงัต่อไปน้ี 

 16.2.1 สญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.04 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

 16.2.2 สัญญาว่าจา้งบริการกบับริษทัอ่ืน ส่วนท่ีเหลือตามสัญญา จาํนวนเงิน 17.73 ลา้นบาท และค่าบริการ 

  ต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.24 ลา้นบาท 
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