
 

 

   

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

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

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 พนับาท

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105,933                    253,292                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 129                           175                        
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 400,391                    689,867                
สินคา้คงเหลือ 9,113                        6,493                     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 81,253                      176,832                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 596,819                    1,126,659             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414                           414                        
ท่ีดินรอการพฒันา 7 540,229                    568,994                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,164                        2,108                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 61,369                      39,220                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,239                        1,466                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,498                      13,662                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,336                        2,082                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 624,249                    627,946                
รวมสินทรัพย์ 1,221,068                 1,754,605             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 พนับาท

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 11,831                      10,196                  
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 54                             201                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,977                      4,041                     
เงินรับล่วงหนา้ 392,906                    883,177                
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10,564                      6,243                     
เงินประกนัผลงาน 7,300                        6,446                     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10 25,131                      14,337                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 496,763                    924,641                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน 11 -                           269,000                
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12 11,832                      9,949                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,832                      278,949                
รวมหนีสิ้น 508,595                    1,203,590             
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 659,998,559 หุน้ ในงวด 2562 และ 440,000,000 หุน้
   ในปี 2561 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 330,000                    220,000                

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 659,998,528  หุน้ ในงวด 2562 และ 440,000,000 หุน้ 
   ในปี 2561  ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 330,000                    220,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                    191,414                
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 
       สาํรองตามกฎหมาย 15,072                      15,072                  
       สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 15 5,461                        -                        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14 175,987                    124,529                
หุน้ทุนซ้ือคืน 15 (5,461) -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 712,473                    551,015                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,221,068                 1,754,605             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้จากการขาย 354,548         78,219           873,413         159,812         
ตน้ทุนขาย (235,723)       (44,355)         (579,581)       (91,137)         
กําไรขั้นต้น 118,825         33,864           293,832         68,675           
รายไดอ่ื้น 3,032             2,474             10,426           6,554             
ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,514)           (7,099)           (20,787)         (11,550)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (29,314)         (18,089)         (54,070)         (36,148)         
ตน้ทุนทางการเงิน (1)                   (9)                   (1,720)           (100)              
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 83,028           11,141           227,681         27,431           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (18,624)         (2,245)           (48,540)         (5,469)           
กําไรสําหรับงวด 64,404           8,896             179,141         21,962           

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                -                -                -                

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 64,404           8,896             179,141         21,962           

กําไรต่อหุ้น 3
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.10               0.01               0.27               0.03               

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,998,528 659,998,528 659,998,528 659,998,528 

สามเดือน หกเดือน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562 พนับาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 220,000              191,414          15,072          -                  124,529          -                    551,015           
เพิ่มทุนหุน้สามญั 13 110,000              -                  -                -                  -                 -                    110,000           
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 14 -                      -                  -                -                  (122,222)        -                    (122,222)         
หุน้ทุนซื้อคืน 15 -                      -                  -                5,461              (5,461)            (5,461)               (5,461)             
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                      -                  -                -                  179,141          -                    179,141           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562 330,000              191,414          15,072          5,461              175,987          (5,461)               712,473           

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 พนับาท

2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 227,681                    27,431                      
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,659                        5,045                        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                           73                             
ดอกเบ้ียรับ (345)                         (551)                         
ตน้ทุนทางการเงิน 1,720                        100                           
กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 232,715                    32,098                      
การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 47                             (482)                         
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 338,403                    (164,374)                  
สินคา้คงเหลือ (2,620)                      (94)                           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 95,579                      (94,652)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (254)                         65                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,635                        17,842                      
เงินรับล่วงหนา้ (490,272)                  343,003                    
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4,321                        592                           
เงินประกนัผลงาน 854                           2,191                        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,883                        1,232                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,794                      (282)                         
เงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 193,085                    137,139                    
รับดอกเบ้ีย 345                           551                           
จ่ายภาษีเงินได้ (6,440)                      (6,504)                      
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 186,990                    131,186                    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (29,285)                    (183,907)                  
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (16,451)                    (452)                         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (62)                           (257)                         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,798)                    (184,616)                  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 พนับาท

2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -                           (25,000)                    
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (269,000)                  -                           
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                           150,000                    
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (148)                         (198)                         
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,720)                      (2,639)                      
จ่ายซ้ือคืนหุน้สามญั (5,461)                      -                           
จ่ายเงินปันผล (12,222)                    (2,222)                      
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ (288,551)                  119,941                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (147,359)                  66,511                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 253,292                    236,654                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 105,933                    303,165                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีดงัน้ี
งวด 2562 
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 14)

งวด 2561
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 14)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทยและ                        

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

บริษัทได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการพัฒนา                              

อสังหาริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

(mai)” 

งบการเงินระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัและ

นาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ บริษทั 

และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั 

ระหว่างงวด บริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบับ และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณ

การดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบั

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินท่ี

คลา้ยคลึงกนั 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทนุ 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือชาํระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

- แนวปฏิบติัทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน และการบัญชีสําหรับผูใ้ห้ เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึ้นโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือการให้ได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัได้รับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าก่อนจะบันทึกค่านายหน้าท่ีจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนและตดัเป็นตน้ทุนขายอย่างเป็นระบบตามประโยชน์ท่ีคาดว่าไดรั้บจากลูกคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้

รายไดต้ามสัญญา และเม่ือยกเลิกสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้บริษทัจะตดัจาํหน่ายตน้ทุนส่วนเพ่ิมพร้อมกบัเงินรับล่วงหน้าโดยหัก

กลบลบกนัในกาํไรหรือขาดทุนภายใต ้“บญัชีรายไดอ่ื้น” 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวด 

ระหว่างงวด 2562 บริษทัจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั (ดูหมายเหตุ 14) บริษทัปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อ

หุ้นสามญัก่อนจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นสามญั เสมือนว่าการจ่ายหุ้นปัน

ผลเกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีนาํเสนอ 
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สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 64,402            8,896              179,141          21,962            

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 440,000,000   440,000,000   440,000,000   440,000,000   

ลดทุนหุน้สามญั (961)                (961)                (961)                (961)                

ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล 219,999,489   219,999,489   219,999,489   219,999,489   

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 659,998,528   659,998,528   659,998,528   659,998,528   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.10                0.01                0.27                0.03                

สามเดือน หกเดือน

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น

และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี

มีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลใชร้าคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัว่ไปหรือในราคาท่ีตกลงกนั

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มี

ดงัน้ี 

2562 2561

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั 2,982                    73                          

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั 259                       574                       

ค่าเช่าสํานักงาน

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั 480                       240                       

พนับาท

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทั สาม ธนัวา จาํกดั กาํหนดระยะเวลา 12 เดือน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวนเงิน 

0.08 ลา้นบาท  

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,160                  9,980                    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 811                       765                       

รวม 12,971                  10,745                  

พนับาท
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวนเงิน 0.50 ลา้นบาท (งวด 2561 : 0.50 ลา้น

บาท) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ด

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคลในครอบครัวใกลชิ้ด

 

หลักเกณฑ์ในการคิดค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด

ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาตลาด
 

5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2562 2561

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย

หอ้งชุดพกัอาศยั 268,338 641,325 

อุปกรณ์ตกแต่งภายใน 23,674 39,315 

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 3,515 8,254 

รวม 295,527 688,894 

อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา

ท่ีดิน 49,319 -     

งานระหวา่งก่อสร้างและตน้ทุนอ่ืน 55,545 973 

รวมทั้งหมด 400,391 689,867 
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รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์สาํคญั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มิถุนายน 2562 และ 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

2562 2561

ตน้ทุนขาย 461,210                   67,064 

โอนเขา้มาจากท่ีดินรอพฒันา 48,927                     -     

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน -     2,539 
 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยพ์ร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีขึ้นต่อไปใน

ภายหนา้ของโครงการดงักล่าว เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัอ่ืน ทั้งน้ี ระหว่างงวด 2562 บริษทัไถ่ถอน

หลกัประกนัดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุ 11)  

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญา 77,632                  163,874                

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,271                    803                       

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับซ้ือสินคา้ 669                       11,823                  

อ่ืน ๆ 681                       332                       

รวม 81,253                  176,832                

พนับาท

 

7. ท่ีดินรอการพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอการพฒันา สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 568,994                

ซ้ือ/โอนเขา้ 29,285                  

จาํหน่าย -                        

โอนออกไปตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ (48,927)                 

โอนออกไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,123)                   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 540,229                

บริษทัจดจาํนองท่ีดินรอการพฒันาเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัอ่ืน ทั้งน้ี ระหว่างงวด 2562 บริษทัไถ่

ถอนหลกัประกนัดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุ 11)  
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8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 39,220                  

ซ้ือ - ราคาทุน 16,451                  

โอนเขา้จากท่ีดินรอการพฒันา 9,123                    

โอนออกไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (117)                      

จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิทางบญัชี -                        

ค่าเส่ือมราคา (3,308)                   

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 61,369 

 

9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เจา้หน้ีการคา้ 4,412                            4,286                            

เจา้หน้ีอ่ืน

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,997                            3,512                            

    อ่ืน ๆ 1,422                            2,398                            

รวม 7,419                            5,910                            

รวมทั้งหมด 11,831                          10,196                          

พนับาท

 

10. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ประกอบดว้ย 

บาท

2562 2561

เงินทดรองรับ                         22,664                           6,736

เงินมดัจาํและเงินประกนั                              658                           2,728

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง                           1,592                           4,873

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาํส่ง                              217                                -   

รวม 25,131                       14,337                       
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11. เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เงินกูย้มืระยะยาว -                                269,000                        

พนับาท

  

ล้านบาท กาํหนดระยะเวลา ร้อยละ

วงเงิน จ่ายชาํระหน้ี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย การจ่ายชาํระหน้ี

300 ภายในเดือน MLR ชาํระคืนเงินตน้

พฤศจิกายน 2564 งวดแรก เดือน ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 31 ลา้นบาท

งวดสอง เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่นอ้ยกวา่ จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท

งวดสาม เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่นอ้ยกวา่ จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท

งวดส่ี เดือน พฤศจิกายน 2564 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัอ่ืนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมา 269,000                        

เพิ่มข้ึน -                               

ลดลง (269,000)                      

ยอดคงเหลือ -                               

พนับาท

หลักประกัน 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอการพฒันาพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 5 และ 7)  

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 บริษทัปิดวงเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัอ่ืนทั้งจาํนวน พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 

(ดูหมายเหตุ 5 และ 7) 
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12. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี

ดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,949                       

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,357                       

   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 112                          

   ตน้ทุนบริการในอดีต 414                          

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 11,832                     

พนับาท

เม่ือวัน ท่ี  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  

พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย  

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน เป็นผลให้บริษทัมีภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึ้น  

บริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนงวด 

2562 

13. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติพิเศษให้ 

13.1     ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสามญั จาํนวน 961 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 480.50        

บาท 

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

13.2     เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม จาํนวนเงิน 220 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 330 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 220 

ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

14. เงินปันผล 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน  2562  มีมติอนุมติัใหจ้่ายหุ้นปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล คือ หุ้นสามญั 2 หุ้น 

ต่อ หุ้นปันผล 1 หุ้น จาํนวน 220 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล อตัราหุ้นละ 0.028 บาท 

จาํนวนเงิน 12.22 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผล จาํนวนเงิน 122.22 ลา้นบาท 
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15. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 

ภายในวงเงินสูงสุด จาํนวนเงิน 99 ล้านบาท จาํนวนหุ้นไม่เกิน 15 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.27 ของหุ้นสามัญท่ี

จาํหน่ายแลว้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 

พฤศจิกายน 2562  และกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืนแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 

รายการกระทบยอดจาํนวนหุ้นทนุซ้ือคืนและสาํรองหุน้ทนุซ้ือคืน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

บาท

จาํนวนหุน้ ราคาเฉล่ียต่อหุน้ ราคาทุน สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน

ยอดยกมา -                  -                    -                 -                          

ซ้ือคืนระหวา่งงวด 1,428,500       3.82                   5,460,856      (5,460,856)              

ยอดคงเหลือ 1,428,500       3.82                   5,460,856      (5,460,856)              

หุน้ทุนซ้ือคืน

 

 บริษทักนักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือหุ้นทุนคืน 

 บริษทัจะกลบัสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนเม่ือจาํหน่ายหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนและสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืน

ส่วนท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีชาํระแลว้  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทักนักาํไรสะสมเป็นสาํรองสาํหรับหุ้นซ้ือคืน จาํนวนเงิน 5.46 ลา้นบาท  

 รายการสาํรองดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้ “กาํไรสะสม จดัสรรแลว้ - สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน” 

 หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ

สิทธิในการรับเงินปันผล 

 กรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดนบัแต่วนัซ้ือหุ้นทุนคืน บริษทัจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืนส่วน

ท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยใชวิ้ธีตดัหุ้นทุนจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้ดัจาํหน่ายทั้งหมด 

16. ภาษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดว้ยประมาณการท่ีดี

ท่ีสุด โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชี

นั้น บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจา่ยในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของ

อตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 
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ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (50,509)                    (7,594)                     

ภาษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกตํ่าไป (868)                         -                              

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 2,837                       2,125                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (48,540)                    (5,469)                     

พนับาท

 

17. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วน

งานเดียว 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

18.1 ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จาํนวนเงิน 0.41 ลา้นบาท  

18.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

 18.2.1 สัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน อตัราค่าเช่าต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

 18.2.2 สัญญาว่าจา้งบริการกบับุคคลและบริษทัอื่น ส่วนที่เหลือตามสัญญา จาํนวนเงิน 0.24 ลา้นบาท และ

ค่าบริการต่อเดือน จาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาท 
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19. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวด

ปัจจุบนัดงัน้ี 

พนับาท

ก่อน จดัประเภทรายการ หลงั

งบแสดงฐานะการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,444                  (1,248)                  10,196                  

เงินรับล่วงหนา้ 891,287                (8,110)                  883,177                

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,979                    9,358                    14,337                  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด

สามเดือน

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,919                    1,180                    7,099                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,269                  (1,180)                  18,089                  

หกเดือน

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,370                  1,180                    11,550                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,328                  (1,180)                  36,148                  
 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 บริษทัซ้ือหุ้นทุนคืนเพ่ิมเติม ตามโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารการเงิน

จาํนวน 873,000 หุ้น ราคาเฉล่ียต่อหุ้น 3.43 บาท  จาํนวนเงิน 2.99 ลา้นบาท 
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