
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

 



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 พนับาท

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 77,128                      253,292                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 312                           175                        

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 330,011                    689,867                

สินคา้คงเหลือ 4,761                        6,493                     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 6 55,501                      176,832                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 467,713                    1,126,659             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414                           414                        

ทีดินรอการพฒันา 7 540,649                    568,994                

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,532                        2,108                     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 66,164                      39,220                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,092                        1,466                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,222                      13,662                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,045                        2,082                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 631,118                    627,946                

รวมสินทรัพย์ 1,098,831                 1,754,605             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กันยายน 2562 พนับาท

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 14,169                      10,196                  

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14                             201                        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,405                      4,041                     

เงินรับล่วงหนา้ 242,332                    883,177                

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 11,368                      6,243                     

เงินประกนัผลงาน 8,170                        6,446                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 10 18,833                      14,337                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 339,291                    924,641                

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน 11 -                           269,000                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12 12,568                      9,949                     

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 12,568                      278,949                

รวมหนีสิน 351,859                    1,203,590             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

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                  

       สาํรองหุน้ทุนซือคืน 15 10,229                      -                        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14 210,486                    124,529                

หุน้ทุนซือคืน 15 (10,229)                    -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 746,972                    551,015                

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,098,831                 1,754,605             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 พนับาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขาย 223,294         77,328           1,096,707        237,140           

ตน้ทุนขาย (143,663)        (46,312)          (723,244)         (137,450)         

กาํไรขันต้น 79,631           31,016           373,463           99,690             

รายไดอื้น 1,854             2,107             12,280             8,660               

ค่าใชจ่้ายในการขาย (9,105)            (5,089)            (29,893)           (16,638)           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (22,877)          (18,377)          (76,946)           (54,524)           

ตน้ทุนทางการเงิน -                     (5)                   (1,720)             (105)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 49,503           9,652             277,184           37,083             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (10,236)          (2,160)            (58,776)           (7,631)             

กาํไรสําหรับงวด 39,267           7,492             218,408           29,452             

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน -                 -                 -                  -                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 39,267           7,492             218,408           29,452             

กาํไรต่อหุ้น 3

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.06               0.01               0.33                 0.04                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 659,998,528  659,998,528  659,998,528    659,998,528    

สามเดือน เก้าเดือน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562 พนับาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2562 220,000              191,414             15,072          -                  124,529           -                    551,015          

เพมิทุนหุน้สามญั 13 110,000              -                    -               -                  -                   -                    110,000          

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 14 -                     -                    -               -                  (122,222)          -                    (122,222)         

หุน้ทุนซือคืน 15 -                     -                    -               10,229            (10,229)            (10,229)             (10,229)           

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                    -               -                  218,408           -                    218,408          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2562 330,000              191,414             15,072          10,229            210,486           (10,229)             746,972          

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

เพมิทุนหุน้สามญั 20,000                -                    -               -                  -                   -                    20,000            

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

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                     -                    -               -                  29,452             -                    29,452            

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562 พนับาท

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 277,184                    37,083                      

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,709                        7,608                        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 60                             72                             

ดอกเบียรับ (345)                         (552)                         

ตน้ทุนทางการเงิน 1,720                        105                           

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 284,328                    44,316                      

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (137)                         (78)                           

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 408,783                    (228,951)                  

สินคา้คงเหลือ 1,731                        (396)                         

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 121,331                    (114,403)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 37                             108                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,973                        (1,161)                      

เงินรับล่วงหนา้ (640,846)                  481,645                    

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,125                        956                           

เงินประกนัผลงาน 1,723                        3,673                        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,619                        1,848                        

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,497                        (593)                         

เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 193,164                    186,964                    

รับดอกเบีย 345                           552                           

จ่ายภาษีเงินได้ (20,971)                    (13,516)                    

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 172,538                    174,000                    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือทีดินรอการพฒันา (29,705)                    (212,267)                  

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (2,414)                      -                           

ซืออาคารและอุปกรณ์ (23,163)                    (640)                         

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (62)                           (448)                         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (55,344)                    (213,355)                  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กันยายน 2562 พนับาท

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัอืน (269,000)                  (25,000)                    

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอืน -                           150,000                    

จ่ายชาํระคืนหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (187)                         (269)                         

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,720)                      (5,290)                      

ซือคืนหุน้สามญั (10,229)                    -                           

จ่ายเงินปันผล (12,222)                    (2,222)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ (293,358)                  117,219                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (176,164)                  77,864                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 253,292                    236,654                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 77,128                      314,518                    

รายการทีไม่เป็นตวัเงิน มีดงันี

งวด 2562 

บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 14)

งวด 2561

บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7
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บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

บริษัทแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชน เม่ือวันท่ี 11 ตุลำคม 2559 บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับกำรพัฒนำ                              
อสังหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
กำล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
น ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงมีนัยส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของ  บริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวดบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกับผูใ้ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
และอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
จ ำนวน 5 ฉบบั และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั
ของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร  (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบั
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

- มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบันกำรเงินท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทนุ 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 
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- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือช ำระหน้ี 

- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

- แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำง
กำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้ เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำม
รูปแบบกฎหมำย 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

บริษทัไดรั้บเงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ก่อนจะบนัทึกค่ำนำยหน้ำท่ีจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิม
เพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำภำยใต ้“บญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น” และตดัเป็นตน้ทุนขำยอย่ำงเป็นระบบตำมประโยชน์ท่ีคำดว่ำ
ไดรั้บจำกลูกคำ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำมสัญญำ หำกมีกำรยกเลิกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้บริษทัจะตดัจ ำหน่ำย
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมพร้อมกบัเงินรับล่วงหนำ้โดยหกักลบลบกนัในก ำไรหรือขำดทุนภำยใต ้“บญัชีรำยไดอ้ื่น” 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหว่ำงงวด 

ระหว่ำงงวด 2562 บริษทัจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั (ดูหมำยเหตุ 14) บริษทัปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นสำมญัก่อนจ่ำยหุ้นปันผลตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นสำมญั เสมือนว่ำกำรจ่ำยหุ้นปัน
ผลเกิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีน ำเสนอ 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561
ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 39,267            7,492              218,408          29,452            
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 440,000,000   440,000,000   440,000,000   440,000,000   
ลดทุนหุน้สำมญั (961)                (961)                (961)                (961)                
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล 219,999,489   219,999,489   219,999,489   219,999,489   
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 659,998,528   659,998,528   659,998,528   659,998,528   

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.06                0.01                0.33                0.04                

สำมเดือน เกำ้เดือน

 
4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนัหรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
มีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือในรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี 

2562 2561

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ำกดั 2,982                    73                          
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั 259                       574                       

ค่าเช่าส านักงาน
บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 720                       360                       

พันบาท

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั สำม ธนัวำ จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 
0.08 ลำ้นบำท  

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้ผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,240                  15,982                  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,217                    1,147                    
รวม 19,457                  17,129                  

พันบาท
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 จ ำนวนเงิน 0.72 ลำ้นบำท (งวด 2561 : 0.72 ลำ้น
บำท) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ 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

 

หลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง รำคำตลำด
ค่ำเช่ำส ำนกังำน รำคำตลำด

 
5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
พันบาท

2562 2561

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย

ห้องชุดพกัอำศยั 170,842 641,325 

อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน 15,262 39,315 

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 2,217 8,254 

รวม 188,321 688,894 

อสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งพฒันำ

ท่ีดิน 49,836 -     

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและตน้ทุนอ่ืน 91,854 973 

รวมทั้งหมด 330,011 689,867 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

2562 2561
ตน้ทุนขำย 574,718                   100,743 
โอนเขำ้มำจำกท่ีดินรอพฒันำ 48,927                     -     
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน -     5,186 

 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยพ์ร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีขึ้นต่อไปใน
ภำยหนำ้ของโครงกำรดงักล่ำว เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัอื่น ทั้งน้ี ระหว่ำงงวด 2562 บริษทัไถ่ถอน
หลกัประกนัดงักล่ำวแลว้ (ดูหมำยเหตุ 11)  

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 53,366                  163,874                
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,336                    803                       
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับซ้ือสินคำ้ 738                       11,823                  
อ่ืน ๆ 61                         332                       
รวม 55,501                  176,832                

พันบาท

 

7. ที่ดินรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ประกอบดว้ย 

พันบาท

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 568,994                

ซ้ือ/โอนเขำ้ 29,705                  

จ ำหน่ำย -                        

โอนออกไปตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ (48,927)                 

โอนออกไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,123)                   

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 540,649                

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัอื่น ทั้งน้ี ระหว่ำงงวด 2562 บริษทัไถ่
ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวแลว้ (ดูหมำยเหตุ 11)  
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8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 39,220                  

ซ้ือ/โอนเขำ้ - รำคำทุน 28,213                  

โอนเขำ้จำกท่ีดินรอกำรพฒันำ 9,123                    

โอนออกไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (117)                      

จ ำหน่ำย/โอนออก - มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี (5,110)                   

ค่ำเส่ือมรำคำ (5,165)                   
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 66,164 

 

9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 6,471                            4,286                            

เจำ้หน้ีอ่ืน
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,056                            3,512                            
    อ่ืน ๆ 642                               2,398                            

รวม 7,698                            5,910                            

รวมทั้งหมด 14,169                          10,196                          

พันบาท

 

10. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
พันบาท

2562 2561

เงินทดรองรับ                         16,958                           6,736

เงินมดัจ ำและเงินประกนั                              892                           2,728

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยรอน ำส่ง                              983                           4,873

รวม 18,833                       14,337                       
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11. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอ่ืน 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เงินกูย้มืระยะยำว -                                269,000                        

พันบาท

  
ล้านบาท ก ำหนดระยะเวลำ ร้อยละ

วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี
300 ภำยในเดือน MLR ช ำระคืนเงินตน้

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

กำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มระยะยำวจำกบริษทัอื่นส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

ยอดยกมำ 269,000                        
เพ่ิมข้ึน -                               
ลดลง (269,000)                      
ยอดคงเหลือ -                               

พันบาท

หลักประกัน 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินของโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยแ์ละท่ีดินรอกำรพฒันำพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง  

เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2562 บริษทัปิดวงเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบริษทัอื่นทั้งจ ำนวน พร้อมทั้งไถ่ถอนหลกัประกนัทั้งหมดแลว้ 
(ดูหมำยเหตุ 5 และ 7) 
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12. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มี
ดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9,949                       
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:
   ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 2,037                       
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 168                          
   ตน้ทนุบริกำรในอดีต 414                          
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 12,568                     

พันบาท

เม่ือวัน ท่ี  5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ  
พระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย  

กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน เป็นผลให้บริษทัมีภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมขึ้น  

บริษทับนัทึกรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวในตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนงวด 
2562 

13. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 มีมติพิเศษอนุมติัให้ 

13.1     ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสำมญั จ ำนวน 961 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 480.50        
บำท 

13.2     เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวนเงิน 220 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 330 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 220 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

14. เงินปันผล 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน  2562  มีมติอนุมติัให้จ่ำยหุ้นปันผล อตัรำกำรจ่ำยหุ้นปันผล คือ หุ้นสำมญั 2 หุ้น 
ต่อ หุ้นปันผล 1 หุ้น จ ำนวน 220 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 110 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผล อตัรำหุ้นละ 0.028 บำท 
จ ำนวนเงิน 12.22 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผล จ ำนวนเงิน 122.22 ลำ้นบำท 
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15. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 มีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นสำมญัคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน 
ภำยในวงเงินสูงสุด จ ำนวนเงิน 99 ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นไม่เกิน 15 ล้ำนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.27 ของหุ้นสำมัญท่ี
จ ำหน่ำยแลว้มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกำยน 2562  และก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัท่ีซ้ือคืนภำยหลงั 6 เดือนนบัแต่กำรซ้ือหุ้นคืนแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นทนุซ้ือคืนและส ำรองหุน้ทนุซ้ือคืน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

บาท

จ ำนวนหุน้ รำคำเฉล่ียต่อหุน้ รำคำทุน ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน

ยอดยกมำ -                  -                    -                 -                          

ซ้ือคืนระหวำ่งงวด 2,830,500       3.61                   10,229,264    (10,229,264)            

ยอดคงเหลือ 2,830,500       3.61                   10,229,264    (10,229,264)            

หุน้ทุนซ้ือคืน

 
 บริษทักนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืนเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยซ้ือหุ้นทุนคืน 

 บริษทัจะกลบัส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืนเม่ือจ ำหน่ำยหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนและส ำหรับหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่หมดจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืน
ส่วนท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีช ำระแลว้  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทักนัก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นซ้ือคืน จ ำนวนเงิน 10.23 ลำ้นบำท  

 รำยกำรส ำรองดงักล่ำวรวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส ำรองหุ้นทุนซ้ือคืน” 

 หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 กรณีท่ีบริษทัจ ำหน่ำยหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดนบัแต่วนัซ้ือหุ้นทุนคืน บริษทัจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืนส่วน
ท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยใชวิ้ธีตดัหุ้นทุนจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้ดัจ ำหน่ำยทั้งหมด 

16. ภำษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชี
นั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของ
อตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 
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ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับงวดปัจจุบนั (60,468)                    (10,889)                   

ภำษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกต ่ำไป (868)                         -                              

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,560                       3,258                      

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (58,776)                    (7,631)                     

พันบาท

 

 

17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วน
งำนเดียว 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

18.1 ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท  

18.2 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำ ดงัต่อไปน้ี 

 18.2.1 สัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวนเงิน 0.08 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

 18.2.2 สัญญำว่ำจำ้งบริกำรกบับุคคลและบริษทัอื่น ส่วนที่เหลือตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท และ
ค่ำบริกำรต่อเดือน จ ำนวนเงิน 0.70 ลำ้นบำท 
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19. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวด
ปัจจุบนัดงัน้ี 

พันบาท

ก่อน จดัประเภทรำยกำร หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 11,444                  (1,248)                  10,196                  
เงินรับล่วงหนำ้ 891,287                (8,110)                  883,177                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,979                    9,358                    14,337                  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด

สามเดือน

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 4,927                    162                       5,089                    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 18,539                  (162)                     18,377                  

เก้าเดือน

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 15,296                  1,342                    16,638                  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 55,866                  (1,342)                  54,524                   

20. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ระหว่ำงวนัท่ี 1 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัซ้ือหุ้นทุนคืนเพ่ิมเติม ตำมโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหำรกำรเงิน
จ ำนวน 570,000 หุ้น รำคำเฉล่ียต่อหุ้น 3.19 บำท  จ ำนวนเงิน 1.82 ลำ้นบำท 
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