
   

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทัตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 

ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์และทีด่นิรอกำรพฒันำ  
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และท่ีดินรอการพัฒนา เป็น
รายการบัญชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนัยส าคัญ และประกอบด้วย
ส่วนประกอบของตน้ทุนหลายส่วน เช่น ตน้ทุนท่ีดิน ค่าพฒันา
ท่ี ดิ น  ค่ า ก่ อส ร้าง  ค่ าใช้ จ่ าย ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับการพัฒ น า
อสังหาริมทรัพย์ และดอกเบ้ียเงินกู้ยืม  ทั้ งน้ี  ณ  ว ัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2561 ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการ
พฒันามีมูลค่าตามบัญชี จ านวนเงิน 689.867 ล้านบาท และ 
568.994 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 6 และขอ้ 8 ตามล าดบั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่รายการบญัชีตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ท่ีดินรอการพัฒนา เป็นเร่ืองความส าคัญในการตรวจสอบ
เน่ืองจากเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินและประกอบดว้ยส่วนประกอบของตน้ทุนหลายส่วน
ซ่ึงมีความซับซ้อนในการบันทึกบัญชี การปันส่วนและการ
ค านวณ 

วิธีการตรวจสอบต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอ
การพฒันา นอกจากการสอบถามเพื่อท าความเขา้ใจ ยงัรวมถึง
การสุ่มทดสอบ ดงัน้ี 
- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุม

ภายในเก่ียวข้องกับวงจรการจัด ซ้ือและการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์

- ต ร วจส อ บ เอ ก ส ารป ร ะก อ บ ร ายก าร ซ้ื อ ท่ี ดิ น 
ประกอบดว้ย เอกสารระหวา่งบริษทักบัผูข้ายท่ีดิน เช่น 
สญัญาจะซ้ือจะขายและหลกัฐานการจ่ายช าระค่าดิน และ
เอกสารกบัทางราชการ 

- ต ร ว จ ส อ บ เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ร าย ก าร พั ฒ น า
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นเอกสารจากผูจ้ ัดจ าหน่ายและ
ผูรั้บจ้าง เช่น สัญญาซ้ือขาย สัญญาว่าจ้าง ใบแจ้งหน้ี 
และหลกัฐานการจ่ายช าระเงิน 

- ทดสอบการปันส่วนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยต์่อ
หน่วย 

- ประเมินและทดสอบการค านวณดอกเบ้ียเงินกู้ยืม
เขา้เกณฑก์ารรวมเป็นตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

- สังเกตการณ์โครงการเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัมูลค่าตามบญัชี 

กำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำย  
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่า
สูงเป็นนัยส าคัญและเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 รายไดจ้ากการขายมีมูลค่าตามบญัชี จ านวนเงิน 311.734 
ลา้นบาท 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่รายการบญัชีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์
เป็นเร่ืองความส าคญัในการตรวจสอบเน่ืองจากเป็นรายการ
บญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์นอกจาก
การสอบถามเพ่ือท าความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่มทดสอบ ดงัน้ี 
- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุม

ภายในเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
- ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวา่งปี ประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขาย หลกัฐานการรับ
ช าระเงิน เอกสารการโอนกรรมสิทธ์ิ และเง่ือนไขตามท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขาย 

- ทดสอบการให้ส่วนลดการค้าและส่วนลดจากการ
รับประกนัผลตอบแทน 

- ตรวจตดัยอดขายกบัเอกสารประกอบการขายช่วงใกลว้นั
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชีและหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

- ตรวจสอบรายการปรับปรุงรายได้ท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชี 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น) ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีนั้นจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ

บญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขัดแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ ปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

การจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การด าเนินงานต่อเน่ืองและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุ

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 (นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

 



บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 253,291,768            236,653,977            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 174,698                   26,917                     

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 4, 6 689,867,370            373,570,474            

สินคา้คงเหลือ 6,492,727                533,825                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 7 176,832,306            77,361,273              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,126,658,869         688,146,466            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414,376                   410,716                   

ทดิีนรอการพฒันา 8 568,993,923            219,530,772            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 2,108,243                -                           

ทดิีน อาคารและอปุกรณ์ 9 39,220,494              50,160,210              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,465,525                1,318,097                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 13,661,778              9,249,499                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 2,082,325                773,455                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 627,946,664            281,442,749            

รวมสินทรัพย์ 1,754,605,533         969,589,215            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัอนื 11 -                           25,000,000              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 4, 12 11,444,347              18,989,149              

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 201,347                   341,384                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,040,623                5,795,786                

เงินรับล่วงหนา้ 891,287,345            327,395,173            

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6,242,624                4,974,489                

เงินประกนัผลงาน 6,446,331                1,545,888                

หนีสินหมุนเวยีนอนื 4,978,914                2,844,012                

รวมหนสิีนหมุนเวียน 924,641,531            386,885,881            

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอนื 14 269,000,000            50,000,000              

หนีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 15 -                           201,347                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 9,948,850                7,476,073                

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 278,948,850            57,677,420              

รวมหนสิีน  1,203,590,381         444,563,301            

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน  

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

   ในปี 2560 มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 220,000,000            200,000,000            

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 439,999,039 หุน้ ในปี 2561 และ 400,000,000 หุน้ 

   ในปี 2560  ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 219,999,520            200,000,000            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 191,414,236            191,414,236            

กาํไรสะสม 18, 19

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15,072,000              13,652,000              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 124,529,396            119,959,678            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 551,015,152            525,025,914            

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,754,605,533         969,589,215            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 บาท

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการขาย 4 311,733,798             293,881,601             

ตน้ทุนขาย 21 (183,942,686)            (163,311,995)            

กําไรขันต้น 127,791,112             130,569,606             

รายไดอื้น 12,393,918               7,340,288                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 21 (22,868,243)              (17,403,541)              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 21 (81,496,666)              (66,242,633)              

ตน้ทุนทางการเงิน 22 (106,538)                   (5,519,567)                

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 35,713,583               48,744,153               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (7,502,170)                (7,859,861)                

กําไรสําหรับปี 28,211,413               40,884,292               

กําไรต่อหุ้น 3

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.06                          0.12                          

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 439,999,039             334,761,449             

กําไรเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 16 -                            596,139                    

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 23 -                            (119,228)                   

กําไรเบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            476,911                    

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 28,211,413               41,361,203               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 บาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2560 140,000,000               -                              11,552,000                 80,698,475                 232,250,475                    

เพมิทุนหุน้สามญั 17 60,000,000                 191,414,236               -                              -                              251,414,236                    

สาํรองตามกฎหมาย 19 -                              -                              2,100,000                   (2,100,000)                  -                                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              41,361,203                 41,361,203                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 200,000,000               191,414,236               13,652,000                 119,959,678               525,025,914                    

เพมิทุนหุน้สามญั 17 19,999,520                 -                              -                              -                              19,999,520                      

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 18 -                              -                              -                              (22,221,695)                (22,221,695)                    

สาํรองตามกฎหมาย 19 -                              -                              1,420,000                   (1,420,000)                  -                                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              28,211,413                 28,211,413                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 219,999,520               191,414,236               15,072,000                 124,529,396               551,015,152                    

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 บาท

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 35,713,583                48,744,153                

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10,030,602                9,716,119                  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 80,838                       42,020                       

ดอกเบียรับ (1,103,327)                (494,494)                   

ตน้ทุนทางการเงิน 106,538                     5,519,567                  

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 44,828,234                63,527,365                

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (147,781)                   (3,250)                       

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (308,273,026)            (29,133,477)              

สินคา้คงเหลือ (5,958,902)                13,885                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (99,471,034)              (52,158,398)              

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (3,658)                       1,289,951                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (1,308,870)                (246,871)                   

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (7,544,803)                15,810,035                

เงินรับล่วงหนา้ 563,892,173             188,767,633             

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,268,135                  1,172,164                  

เงินประกนัผลงาน 4,900,442                  1,145,539                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,472,777                  2,345,295                  

หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,134,902                  1,687,612                  

เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 196,788,589             194,217,483             

รับดอกเบีย 1,103,327                  494,492                     

จ่ายภาษีเงินได้ (13,669,612)              (20,751,061)              

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 184,222,304             173,960,914             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561 บาท

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดินรอการพฒันา (349,463,151)            (159,189,185)            

ซืออาคารและอุปกรณ์ (775,337)                   (9,526,210)                

จาํหน่ายอุปกรณ์ -                            2,804                         

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (652,058)                   (197,009)                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (350,890,546)            (168,909,600)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัอืน (25,000,000)              (90,000,000)              

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            (11,663,715)              

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน 250,000,000             50,000,000                

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน (31,000,000)              -                            

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (341,384)                   (438,989)                   

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (8,130,407)                (4,269,649)                

เพิมทุนหุน้สามญั -                            251,414,236             

จ่ายเงินปันผล (2,222,176)                -                            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 183,306,033             195,041,883             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 16,637,791                200,093,197             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 236,653,977             36,560,780                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 253,291,768             236,653,977             

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน มีดงันี

ปี 2561 

บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 18)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมี
ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัได้แปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำม
และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) และ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) และแนวปฏิบติัทำง
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 

ระหวำ่งปี บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 

งบกำรเงินจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ บริษทัและน ำเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำน
หลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และ
ค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่ง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้ น ๆ ดังนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้ งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้
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ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะ
งวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ระหวำ่งปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีหลกักำรส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 มีหลกักำรส ำคญัโดยรวมในกำรรับรู้รำยได ้ดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ี บริษทัคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำร โดยรำยไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) 
บริษทัส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ดว้ยมูลค่ำของรำยไดท่ี้กิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีน ำมำใช้แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรรับรู้รำยได ้
ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ  

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้  

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง 
อสงัหำริมทรัพย ์ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือช ำระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
แสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของ บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์น
กำรจดัท ำงบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ และไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

บริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพยเ์ม่ืองำนก่อสร้ำงเสร็จตำมสญัญำและมีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของอสงัหำริมทรัพยใ์หก้บัผูซ้ื้อ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ่ื้น 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสญัญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย
และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกทั้งพนกังำน
และบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและส่วนท่ีบริษทัก ำหนดเพ่ิมเติมบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำก
กำรท ำงำนให้กบับริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดย
ผลประโยชน์ดังกล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลเป็นอตัรำ
อำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบับริษทัใน
อดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย เม่ือบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนกังำนหรือกลุ่มของพนกังำน
ก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและ
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสีย
ภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุง
ทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
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ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  บริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์
ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัเช่ือวำ่ไดบ้นัทึกภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคตซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง 
กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำนและอำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้บริษทัเปล่ียนกำร
ตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีสำมำรถหักกลบได้เม่ือบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบันมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบันและภำษีเงินได้น้ี
ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษี
ต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ เงินฝำก
ธนำคำรท่ีมีก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูงโดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติด
ภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ 

กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต กำรวเิครำะห์อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อ
จ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์สดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ โดยแสดงสุทธิจำก
กำรตดับญัชีเป็นตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 

รำคำทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน งำนก่อสร้ำง รวมทั้งตน้ทุนกำรกูย้มืเพ่ือกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์
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รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำทุน 

ท่ีดิน  - รำคำซ้ือท่ีดิน ตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงท่ีดินและกำรพฒันำท่ีดินบนัทึกดว้ยวธีิถวัเฉล่ีย โดย
ปันส่วนรำคำทุนตำมเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส ำหรับขำยของแต่ละโครงกำร 

งำนก่อสร้ำง  - ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง ประกอบดว้ย  

1) ค่ำออกแบบ ต้นทุนงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ส่วนกลำง และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพยปั์นส่วน
รำคำทุนตำมเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส ำหรับขำย  

2) ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงปันส่วนตำมเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ีส ำหรับขำย 

ตน้ทุนกำรกูย้มื  - ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำธรรมเนียมท่ี เกิดข้ึนจำกกำรกู้ยืมเพ่ือกำรได้มำซ่ึงกำรพัฒนำ
อสงัหำริมทรัพยก่์อนกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์ะพฒันำแลว้เสร็จปันส่วนตำมท่ีเกิดข้ึน
จริงของท่ีดินและงำนก่อสร้ำง 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย
โดยประมำณ 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือมีกำรขำย 

บริษทับนัทึกขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำโครงกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำรค ำนวณหำตน้ทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ บริษทัไดท้ ำกำรแบ่งสรรตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท์ั้ งหมดท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึน (โดยค ำนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) ตำมเกณฑพ้ื์นท่ีส ำหรับขำย 

ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพยจ์ะประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพยจ์นแลว้เสร็จ
จำกประมำณกำรในกำรประกอบธุรกิจและมีกำรทบทวนประมำณกำรดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคำ้อยู่ในสถำนท่ีและสภำพ
ปัจจุบนั  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

ดอกเบีย้จ่ำยทีถื่อเป็นต้นทุน 

ดอกเบ้ียจ่ำยเฉพำะท่ีเกิดจำกกำรกูย้ืมเพ่ือใชใ้นกำรไดม้ำซ่ึงท่ีดินและกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำทุนของตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพยแ์ละจะหยดุบนัทึกเม่ือท่ีดินอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคแ์ละกำร
พฒันำอสงัหำริมทรัพยส์ ำหรับงำนก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์หรือหยดุชะงกัลง ดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนอีกก็ต่อเม่ือมี
กิจกรรมกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพยอี์กคร้ังหน่ึง 

ทีด่นิรอกำรพฒันำ 

ท่ีดินรอกำรพฒันำเป็นท่ีดินท่ีจะใชพ้ฒันำต่อไปในอนำคตซ่ึงแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
รำคำทุนประกอบดว้ยค่ำท่ีดินและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำร
เพ่ิมข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยำ่ง ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจ หรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำ
สินคำ้หรือใหบ้ริกำร หรือใชใ้นกำรบริหำรงำน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแสดงดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยทำงตรงเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีกิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึง
รวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนเพ่ือให้ไดอ้สังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนอยูใ่นสภำพพร้อมให้
ประโยชน์ และรวมตน้ทุนกำรกูย้มื 

ค่ำเส่ือมรำคำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 ปี  

อำคำร 20 
 

กำรจดัประเภทไปยงัท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีมีกำรจดัประเภทใหม่ ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์่อไป 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
สะสม 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำง
เอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือใหสิ้นทรัพย์
นั้นอยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำน
ท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนไดโ้ดย
ปรำศจำกลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวำ่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีต่ำงกนั ตอ้ง
บนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพยท่ี์เช่ำ 

กำรเช่ำซ่ึงบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่ำนั้น ๆ จดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่หักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
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ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหักจำกหน้ีสิน
ตำมสญัญำเช่ำ เพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัรำคงท่ี ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจดัประเภทไปยงัอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพย์
นั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำ
ตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำของรำยกำร อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย รำคำทุนของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนท่ีใชแ้ทนรำคำทุนหกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได้
ดงัน้ี 

 ปี  
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 2 - 20  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5  
ยำนพำหนะ 5  

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในแต่ละงวดบญัชี วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำจะเป็นวธีิกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

บริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำและมีอำยกุำรให้ประโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม  

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รำยจ่ำยอ่ืนรวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภำยในรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่ำอ่ืนท่ีใชแ้ทนรำคำทุนหกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพยน์ั้นตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดั
จ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 ปี 
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5   

บริษทัไม่ไดคิ้ดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวม
ไวอ้ยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำ 

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยข์องบริษทัได้รับกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปีใน
ช่วงเวลำเดียวกนั 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เม่ือมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของ
สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนักบัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือมีกำรลดลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีควำมชดัเจนวำ่
สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแมว้ำ่จะยงั
ไม่มีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนท่ีบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ
ยติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัรำคำทุนท่ีซ้ือหักดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึง
เคยรับรู้แลว้ในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์
ประมำณจำกกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้
เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
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กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภำยหลงั 
และกำรเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมจะไม่มีกำรปรับปรุงกลบัรำยกำร ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลำรำยงำนวำ่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ย
ค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลงัหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

บริษทับนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ค่ำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีไปลดเงินตน้ ค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่ำง ๆ ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ เพ่ือให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละ
งวดมีอตัรำคงท่ี 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก
จ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้
ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำ
คิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำ
และควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

ประมำณกำรตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

บริษทัประมำณกำรตน้ทุนสำธำรณูปโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงส ำหรับหน่วย
ในอำคำรชุดพกัอำศยัท่ีไดรั้บรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยไปแลว้ของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำ
ค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงท่ีตอ้งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใช้ในกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ บริษทัจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำง
จำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลบันทึกในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล   
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ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำ
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไป
จ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งปี 

ระหวำ่งปี 2561 บริษทัจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั (ดูหมำยเหตุ 17 และ18) บริษทัไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้สำมญัก่อนจ่ำยหุน้ปันผลตำมสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้สำมญั เสมือนวำ่
กำรจ่ำยหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีน ำเสนอ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

บาท

2561 2560

ก ำไรส ำหรับปี 28,211,413         40,884,292         

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญั ณ วนัตน้ปี 400,000,000       280,000,000       

ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผลและออกหุน้เพ่ิมทุน 39,999,039         54,761,449         
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 439,999,039       334,761,449       

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.06                     0.12                     

 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องก ำหนดให้ตอ้งในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะประมำณมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือ
หุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนัหรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตก
ลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ  

รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560
รายได้จากการขาย

คุณประเสริฐ วรรณเจริญ -                            2,580,282                 

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้ จ  ำกดั 17,500,000               1,050,000                 
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั 1,857,988                 -                            
บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 219,682                    41,436                      

ค่าเช่าส านักงาน

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 480,000                    480,000                    

ค่าซ่อมแซม

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 131,824                    42,468                      

ค่าบริการ

บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้ จ  ำกดั 73,000                      -                            

บาท

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

เจ้าหนีอ่ื้น

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั -                          41,436                    

บาท
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บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนกบับริษทั สำม ธันวำ จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน 
จ ำนวนเงิน 0.04 ลำ้นบำท 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 28,334,993                    17,391,678                    
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,654,470                      1,431,907                      
รวม 29,989,463                    18,823,585                    

บาท

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวนเงิน 1.99 ลำ้นบำท (ปี 2560: 1.94 ลำ้นบำท)  

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ประเทศ

ช่ือบริษทั/บุคคล /สญัชำติ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั

บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ด

บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ด
คุณประเสริฐ วรรณเจริญ ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร

 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำขำยสุทธิหกัส่วนลดส ำหรับพนกังำน อตัรำร้อยละ 15

ของรำคำขำยสุทธิ (สวสัดิกำรพนกังำน)
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง รำคำตลำด

คำ่เช่ำส ำนกังำน ตำมสญัญำท่ีตกลงกนั
คำ่ซ่อมแซม รำคำตลำด
คำ่บริกำร รำคำตลำด
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
เงินสด 1,000,000                 700,000                    
เงินฝำกธนำคำร 252,291,768             235,953,977             
รวม 253,291,768             236,653,977             

บาท

 

6. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
บาท

2561 2560

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย

ท่ีดิน 43,842,866 -     

ห้องชุดพกัอำศยั 597,481,710 140,991,296         

อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน 39,315,247 12,865,765           

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน 8,254,007 -                        

รวม 688,893,830 153,857,061 

อสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งพฒันำ

ท่ีดิน -     43,187,594           

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและตน้ทุนอ่ืน 973,540 176,295,682         

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน -     230,137                

รวม 973,540 219,713,413         

รวมทั้งหมด 689,867,370 373,570,474         

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

บาท

หมำยเหตุ 2561 2560

โอนออกไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9 -     (221,030)
ตน้ทุนขำยและดอกเบ้ียจ่ำย 134,215,493 131,240,137 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน 22 8,023,870 230,137 
บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินระหวำ่งพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพยท่ี์มีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภำยหน้ำ
ของโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัอ่ืน จ ำนวนเงิน 300 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 
14)  
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เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2560 บริษทัไดปิ้ดวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวนเงิน 294.50 ลำ้นบำท และวงเงิน
เบิกเกินบญัชี จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนั (ดูหมำยเหตุ 13)  

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 163,873,985             75,095,451               
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 803,470                    644,771                    
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับซ้ือสินคำ้ 11,823,239               1,331,737                 
อ่ืน ๆ 331,612                    289,314                    
รวม 176,832,306             77,361,273               

บาท

 

8. ทีด่นิรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 60,341,587               
ซ้ือ/โอนเขำ้ 159,189,185             
จ ำหน่ำย/โอนออก -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 219,530,772             
ซ้ือ/โอนเขำ้ 349,463,151             
จ ำหน่ำย/โอนออก -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 568,993,923             

บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืน (ดูหมำยเหตุ 14) 

  



   28 

9. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

เคร่ืองตกแต่ง

อำคำรและ และอุปกรณ์ งำนระหวำ่ง

ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 3,759,402          49,042,142        5,951,368          4,562,145          493,677             63,808,734          

ซ้ือ/โอนเขำ้ -                     8,106,372          2,134,545          -                     7,390,438          17,631,355          

โอนเขำ้มำจำกตน้ทุนพฒันำ

      อสงัหำริมทรัพย์ -                     -                     -                     -                     221,030             221,030               

จ ำหน่ำย/โอนออก -                     -                     (74,380)              -                     (8,105,145)         (8,179,525)           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 3,759,402          57,148,514        8,011,533          4,562,145          -                     73,481,594          

ซ้ือ/โอนเขำ้ -                     -                     1,080,639          140,170             -                     1,220,809            

จ ำหน่ำย/โอนออก -                     (445,471)            (296,846)            -                     -                     (742,317)              

โอนออกไปอสงัหำริมทรัพย์

      เพ่ือกำรลงทุน -                     (2,480,285)         -                     -                     -                     (2,480,285)           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,759,402          54,222,758        8,795,326          4,702,315          -                     71,479,801          

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 -                     10,181,212        2,790,430          1,217,338          -                     14,188,980          

ค่ำเส่ือมรำคำ -                     7,342,843          1,292,587          530,270             -                     9,165,700            

จ ำหน่ำย/โอนออก -                     -                     (33,296)              -                     -                     (33,296)               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                     17,524,055        4,049,721          1,747,608          -                     23,321,384          

ค่ำเส่ือมรำคำ -                     7,502,841          1,562,646          460,485             -                     9,525,972            

จ ำหน่ำย/โอนออก -                     -                     (216,007)            -                     -                     (216,007)              

โอนออกไปอสงัหำริมทรัพย์

      เพ่ือกำรลงทุน -                     (372,042)            -                     -                     -                     (372,042)              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -                     24,654,854        5,396,360          2,208,093          -                     32,259,307          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,759,402          39,624,459        3,961,812          1,227,979          -                     48,573,652          

ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -                     -                     -                     1,586,558          -                     1,586,558            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 3,759,402          39,624,459        3,961,812          2,814,537          -                     50,160,210          

ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 3,759,402          29,567,904        3,398,966          1,526,292          -                     38,252,564          

ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -                     -                     -                     967,930             -                     967,930               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,759,402          29,567,904        3,398,966          2,494,222          -                     39,220,494          

บาท
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จดงัน้ี 

2561 2560
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 9,525,972                        9,165,700                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ไดต้ดั
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ 285,808                           285,808                           

บาท

 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดไ้ถ่ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกบริษทัอ่ืน (ดู
หมำยเหตุ 11) 

10. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,661,778                    9,249,499                        

บาท

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

ขำดทุน
ก ำไร เบด็เสร็จอ่ืน ก ำไร

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ประมำณกำรหน้ีสิน 763,661          231,237        -                994,898          253,627        1,248,525          
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,131,006       483,437        (119,228)       1,495,215       494,555        1,989,770          
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 841,608          780,385        -                1,621,993       760,486        2,382,479          
ส่วนลดจำกกำรรับประกนัผลตอบแทน 1,983,389       3,154,004     -                5,137,393       2,903,611     8,041,004          

รวม 4,719,664       4,649,063     (119,228)       9,249,499       4,412,279     13,661,778        

บาท

1 มกรำคม 
2560

31 ธนัวำคม 
2560

31 ธนัวำคม 
2561

 

11. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทอ่ืน 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

ล้านบาท ก ำหนดระยะเวลำ อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี ต่อปี (ร้อยละ) กำรจ่ำยช ำระหน้ี
119 ภำยในเดือนเมษำยน 2561 MLR ช ำระคืนเงินตน้เม่ือโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด

และส่วนท่ีเหลือช ำระภำยในเดือน เมษำยน 2561
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

2561 2560
ยอดยกมำ 25,000,000                  115,000,000                
เพ่ิมข้ึน -                               -                               
ลดลง (25,000,000)                 (90,000,000)                 
ยอดคงเหลือ -                               25,000,000                  

บาท

ระหวำ่งปี 2561 บริษทัไดปิ้ดวงเงินกูย้ืมจำกบริษทัอ่ืน จ ำนวนเงิน 119 ลำ้นบำท พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนั (ดูหมำย
เหตุ 9) 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,285,977                   9,524,039                 
เจำ้หน้ีอ่ืน
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 3,512,423                   4,410,608                 
    เจำ้หน้ีอ่ืน 3,645,947                   5,054,502                 
รวม 7,158,370                   9,465,110                 

รวมทั้งหมด 11,444,347                 18,989,149               

บาท

 

13. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

รำยละเอียดเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

ร้อยละ
สถำบนั ก ำหนด อำ้งอิงอตัรำ
กำรเงิน วงเงิน ระยะเวลำ ดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี

ธนำคำรพำณิชย์ 4.50        ภำยใน มีนำคม 2560 MLR ช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน
เดือนละ 0.14 ลำ้นบำท

290.00    ภำยใน มีนำคม 2560 MLR ช ำระเงินตน้ในอตัรำร้อยละ 70 ของสญัญำ
จะซ้ือจะขำย เม่ือโอนกรรมสิทธิห้องชุด
เพ่ือปลอดจ ำนองห้องชุด ช ำระดอกเบ้ีย
เป็นรำยเดือน

ล้านบาท
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

ยอดยกมำ 11,663,715         
เพ่ิมข้ึน -                      
ลดลง (11,663,715)        
ยอดคงเหลือ -                      

บาท

 
บริษทัไดจ้ดจ ำนองกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (ดูหมำยเหตุ 
6)  

ระหวำ่งปี 2560 บริษทัไดปิ้ดวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวนเงิน 294.50 ลำ้นบำท พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนั 
(ดูหมำยเหตุ 6) 

14. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอ่ืน 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยำวบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เงินกูย้มืระยะยำว 269,000,000               50,000,000                 

บาท

 

ล้านบาท ก ำหนดระยะเวลำ ร้อยละ

วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี
300 ภำยในเดือน MLR ช ำระคืนเงินตน้

พฤศจิกำยน 2564 งวดแรก เดือน ธนัวำคม 2561 ผ่อนช ำระเงินตน้ 31 ลำ้นบำท
งวดสอง เดือน พฤศจิกำยน 2562 ไม่นอ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท
งวดสำม เดือน พฤศจิกำยน 2563 ไม่นอ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท
งวดส่ี เดือน พฤศจิกำยน 2564 ผ่อนช ำระเงินตน้
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

2561 2560
ยอดยกมำ 50,000,000           -                       
เพ่ิมข้ึน 250,000,000        50,000,000           
ลดลง (31,000,000)         -                       
ยอดคงเหลือ 269,000,000        50,000,000           

บาท

บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินระหวำ่งพฒันำโครงกำรอสังหำริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอกำรพฒันำ (ดูหมำยเหตุ 6 และ 8) เพื่อใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื 
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15. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บาท

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

1              201,347 2,217                  203,564                            341,384 20,236                361,620              

2 - 5                       -   -                     -                     201,347              2,217                  203,564              

201,347            2,217                  203,564              542,731              22,453                565,184              

2561 2560

บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพ่ือซ้ือยำนพำหนะ ก ำหนดผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ๆ ละ 0.02 ลำ้นบำท ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี จ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท (ปี 2560: 0.34 ลำ้นบำท) แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

กรรมกำรบริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน  

16. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มลูคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนั 9,948,850                   7,476,073                   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 9,948,850                   7,476,073                   

บาท
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 7,476,073                   5,726,917                   
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:
   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,311,850                   2,189,815                   
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 160,927                      155,480                      
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ -                              (802,841)                     
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน -                              282,488                      
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -                              (75,786)                       
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 9,948,850                   7,476,073                   

บาท

 
 

บริษัทก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนักงำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือน
สุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

2561
อตัรำคิดลด (ร้อยละ) 2.15                               2.15                               
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ) 5.00 5.00
อตัรำกำรลำออก (ร้อยละ) 0.00 - 19.00 0.00 - 19.00
เกษียณอำยุ 60 ปี 60 ปี
อตัรำมรณะ ตำรำงมรณะปี 2560 ตำรำงมรณะปี 2551
อตัรำกำรทุพพลภำพ ร้อยละ 5 ของอตัรำมรณะ ร้อยละ 5 ของอตัรำมรณะ

2560

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1) (648,049)                  764,576                    
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 ) 839,162                    (729,060)                  
อตัรำกำรลำออก (เปล่ียนแปลง ร้อยละ 1 ) (685,265)                  286,130                    

บาท

 



   34 

17. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน  2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวนเงิน 200 ลำ้น
บำท เป็นจ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 40 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับ
กำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2561 

ระหว่ำงวนัท่ี 16 - 18 ตุลำคม 2560 บริษทัไดน้ ำหุ้นสำมญั จ ำนวน 7.20 ลำ้นหุ้น เปิดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ 
พนักงำนบริษทัจองซ้ือหุ้น และวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560 เปิดให้ประชำชนทัว่ไปจองซ้ือหุ้น จ ำนวน 112.80 ลำ้นหุ้น 
โดยเสนอขำยในรำคำหุน้ละ 2.20 บำท  

บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงินรวม 264 ลำ้นบำท (บริษัทบันทึกค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำร
จ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุน จ ำนวนเงิน 12.59 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั) 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จำกกำรรับช ำระเงินเพ่ิม
ทุนหุน้สำมญัดงักล่ำวจำกเดิมจ ำนวนเงิน 140 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 200  ลำ้นบำท 

18. กำรจ่ำยเงนิปันผล 

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

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่
นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบันกองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำม
ขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 61,078,594                        41,082,658                        
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 10,030,602                        9,716,119                          
ค่ำส่งเสริมกำรขำย 49,507,511                        32,055,915                        
ค่ำธรรมเนียม 5,144,515                          2,425,917                          
ค่ำสำธำรณูปโภค 2,862,128                          3,511,943                          
ค่ำใชจ่้ำยในกำรโอนอสงัหำริมทรัพย์ 4,805,387                          7,609,371                          

บาท

 

22. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
ดอกเบ้ียจ่ำย 8,130,408                          5,749,704                          
หัก ตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีถือเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน (8,023,870)                        (230,137)                           
สุทธิ 106,538                             5,519,567                          

บาท

 

23. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค  ำนวณข้ึนในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร บริษทับนัทึกภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรลดภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มีนำคม 2559 เป็น
ตน้ไป ให้ลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 เป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั 11,914,449                  12,508,924                  

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (4,412,279)                   (4,649,063)                   

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 7,502,170                    7,859,861                    

บาท

 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน -                                (119,228)                       

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี
(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 35,713,584            48,744,153               

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 7,142,717              20 9,748,831                 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (233,616)               (2,352,460)               

รำยจ่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 5,005,348              5,112,553                 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 33 11,914,449            26 12,508,924               

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (4,412,279)            (4,649,063)               

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 21 7,502,170              16 7,859,861                 

2561 2560

 

24. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำร
บริษทั 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียง
ส่วนงำนเดียว 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำน
เดียว 
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25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

25.1 ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท  

25.2 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำ ดงัต่อไปน้ี 

 25.2.1 สญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 0.04 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

25.2.2 สญัญำวำ่จำ้งบริกำรกบับุคคลและบริษทัอ่ืน อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.23 ลำ้นบำท  

26. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

26.1 กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนักลงทุน เจำ้หน้ีและควำม
เช่ือมั่นของตลำดและก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำกับดูแล
ผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทัพิจำรณำจำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

26.2 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบัติทำงบัญชี กำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำ กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

26.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดและ
จำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

26.3.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทับริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงิน
ฝำกธนำคำร และเงินกูย้ืมจำกบริษทัอ่ืน ซ่ึงสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงักล่ำวส่วน
ใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด โดยบริษทัมิไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

26.3.2 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

บริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ โดยบริษทัมีนโยบำยกำรให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและกำรก ำหนดวธีิกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร ดงันั้น บริษทัจึง
คำดวำ่จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกค่ำ
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 
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26.4 มูลค่ำยุตธิรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และ
หน้ีสินทำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมจำกบริษทัอ่ืน  และเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน จึงท ำให้รำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยหุน้ปันผล อตัรำกำรจ่ำยหุ้นปันผล คือ 
หุน้สำมญั 2 หุ้น ต่อ หุน้ปันผล 1 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 220 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 110 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปัน
ผล อตัรำหุน้ละ 0.028 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 12.22 ลำ้นบำท 
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