
 
 
 

 
 
 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 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 การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 บริษทัจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับไตรมาส 3 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงออกประกาศโดยสภา
วิชาชีพบญัชี  
 

ทั้งน้ี การให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้สังเกต
ขา้งตน้ 

 
 
 
(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2563



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 พนับาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 83,585                      176,727                
ลูกหน้ีอ่ืน -                           437                        
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 538,424                    350,420                
สินคา้คงเหลือ 860                           559                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 50,224                      38,639                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 673,093                    566,782                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414                           414                        
ท่ีดินรอการพฒันา 7 506,621                    488,487                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,260                        4,463                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 70,729                      72,898                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 733                           956                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,973                      16,056                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 779                           1,756                     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 607,509                    585,030                
รวมสินทรัพย์ 1,280,602                 1,151,812             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563 พนับาท

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 11,509                      17,428                  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 150,000                    150,000                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                           13,163                  
เงินรับล่วงหนา้ 249,910                    160,368                
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 12,253                      12,066                  
เงินประกนัผลงาน 8,960                        9,810                     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,689                        10,572                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 439,321                    373,407                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 10 105,000                    5,000                     
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 11 16,621                      13,897                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 121,621                    18,897                  
รวมหนีสิ้น 560,942                    392,304                
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 12, 13
ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 725,625,580 หุน้ ในงวด 2563 และ 659,998,559 หุน้ 
   ในปี 2562 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 362,813                    330,000                
ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้
   หุน้สามญั 725,625,493 หุน้ ในงวด 2563 และ 659,998,528 หุน้ 
   ในปี 2562 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 362,813                    330,000                
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                    191,414                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
       สาํรองตามกฎหมาย 26,792                      26,792                  
       สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 14 13,234                      13,234                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13 138,641                    211,302                
หุน้ทุนซ้ือคืน 14 (13,234)                    (13,234)                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 719,660                    759,508                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,280,602                 1,151,812             

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 พนับาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้จากการขาย 6,597                   223,294             75,417            1,096,707        
ตน้ทุนขาย (3,745)                  (115,225)            (37,126)           (582,251)         
กําไรขั้นต้น 2,852                   108,069             38,291            514,456          
รายไดอ่ื้น 2,221                   1,854                 8,945              12,280            
ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,937)                  (37,543)              (27,449)           (170,886)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (18,570)                (22,877)              (59,909)           (76,946)           
ตน้ทุนทางการเงิน (1,229)                  -                    (3,997)             (1,720)             
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (20,663)                49,503               (44,119)           277,184          
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 15 3,917                   (10,236)              7,917              (58,776)           
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (16,746)                39,267               (36,202)           218,408          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                    -                  -                  

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (16,746)                39,267               (36,202)           218,408          

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 3
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02)                    0.05                   (0.05)               0.30                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 721,897,493        724,874,646      721,897,493    724,983,402    

สามเดือน เก้าเดือน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พนับาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 330,000              191,414             26,792          13,234            211,302           (13,234)             759,508          
เพิ่มทุนหุน้สามญั 12 32,813                -                    -               -                 -                   -                   32,813            
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล 13 -                     -                    -               -                 (36,459)            -                   (36,459)           
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                     -                    -               -                 (36,202)            -                   (36,202)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 362,813              191,414             26,792          13,234            138,641           (13,234)             719,660          

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 220,000              191,414             15,072          -                 124,529           -                   551,015          
เพิ่มทุนหุน้สามญั 110,000              -                    -               -                 -                   -                   110,000          
จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล -                     -                    -               -                 (122,222)          -                   (122,222)         
หุน้ซื้อคืน 14 -                     -                    -               10,229            (10,229)            (10,229)             (10,229)           
กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                    -               -                 218,408           -                   218,408          

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

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 พนับาท

2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (44,119)                    277,184                    
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,824                        5,709                        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 121                           -                           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 100                           60                             
ดอกเบ้ียรับ (213)                         (345)                         
ตน้ทุนทางการเงิน 3,997                        1,720                        
กระแสเงนิสดก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (33,290)                    284,328                    
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 437                           (137)                         
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (179,644)                  408,783                    
สินคา้คงเหลือ (302)                         1,731                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (11,250)                    121,331                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 978                           37                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,919)                      5,501                        
เงินรับล่วงหนา้ 89,542                      (640,846)                  
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 187                           5,125                        
เงินประกนัผลงาน (850)                         1,723                        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,724                        2,619                        
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,882)                      2,969                        
เงนิสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (141,269)                  193,164                    
รับดอกเบ้ีย 213                           345                           
จ่ายภาษีเงินได้ (13,619)                    (20,971)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (154,675)                  172,538                    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (24,562)                    (29,705)                    
ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           (2,414)                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,265)                      (23,163)                    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (65)                           (62)                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (28,892)                    (55,344)                    

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563 พนับาท

2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน -                           (269,000)                  
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 100,000                    -                           
จ่ายชาํระคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                           (187)                         
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,929)                      (1,720)                      
ซ้ือคืนหุน้สามญั -                           (10,229)                    
จ่ายเงินปันผล (3,646)                      (12,222)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงนิ 90,425                      (293,358)                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (93,142)                    (176,164)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 176,727                    253,292                    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 83,585                      77,128                      

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีดงัน้ี
งวด 2563
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 32.81 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13)

งวด 2562 
บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 110 ลา้นบาท

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำวมี
แนวโน้มลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วน
ใหญ่ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงติดตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมิน
ผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และวำงแผนแกไ้ขผลกระทบ
ต่อธุรกิจเพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
กำล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
น ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของบริษทั และ
แหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวด บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
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หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำย
ให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำว
สรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

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 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน 
     ต่ำงประเทศ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

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

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต โดยบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำง
กำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำร
พิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) โดยมีวตัถุประสงค์
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เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน
ในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

กำรกลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

บริษทัสำมำรถเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ โควิด-19 ท่ีมีควำมไม่แน่นอนซ่ึงอำจกระทบต่อกำรประมำณ
กำรก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตมำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนำคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี อยำ่งไรกต็ำม บริษทัยงัตอ้งทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และบริษทัตอ้งลดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลง เม่ือเห็นว่ำไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่36 เร่ือง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  

บริษทัสำมำรถเลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ โควิด-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยงัตอ้งพิจำรณำ
ขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำ และกำรทดสอบดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสถำนกำรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกสถำนกำรณ์ โควิด-
19 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ย รำยกำรมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน (ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้) วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของ
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหว่ำงงวด 

ระหว่ำงงวด 2563 บริษทัจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญั (ดูหมำยเหตุ 13) บริษทัปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อ
หุ้นสำมญัก่อนจ่ำยหุ้นปันผลตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นสำมญั เสมือนว่ำกำรจ่ำยหุ้นปัน
ผลเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีน ำเสนอ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (พนับำท) (16,746)            39,267             (36,202)            218,408           
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 721,897,493    659,998,528    656,270,528    439,999,039    
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล งวด 2562 -                   -                   -                   219,999,489    
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล งวด 2563 -                   65,897,695      65,626,965      65,907,582      
หุน้ซ้ือคืน -                   (1,021,577)       -                   (922,708)          
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 721,897,493    724,874,646    721,897,493    724,983,402    

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.02)                0.05                 (0.05)                0.30                 

สำมเดือน เกำ้เดือน

 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนัหรือเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี
มีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจโดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือในรำคำท่ีตกลงกนั
ตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 
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รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มี
ดงัน้ี 

2563 2562

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ำกดั 4,800                    2,982                    
บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 230                       -                        
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั 19                          259                       

ค่าเช่าส านักงาน
บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 720                       720                       

พันบาท

 

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

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,198                  20,198                  
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,542                    1,333                    
รวม 21,740                  21,531                  

พันบาท

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จ ำนวนเงิน 0.65 ลำ้นบำท (งวด 2562 : 0.72 ลำ้น
บำท) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั พนำ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบคุคลในครอบครัวใกลชิ้ด

บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบคุคลในครอบครัวใกลชิ้ด
 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง รำคำตลำด
ค่ำเช่ำส ำนกังำน รำคำตลำด
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5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
พันบาท

2563 2562

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย

ห้องชุดพกัอำศยั 64,007 98,686 

อสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งพฒันำ

ท่ีดิน 109,107 102,030 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและตน้ทุนอ่ืน 363,365 149,704 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,945 -     

รวม 474,417 251,734 

รวมทั้งหมด 538,424 350,420 
 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

หมำยเหตุ 2563 2562
ตน้ทุนขำย 34,651                        574,718 
ค่ำก่อสร้ำง 213,692                      136,673 
โอนเขำ้มำจำกท่ีดินรอพฒันำ 7 6,428                          48,927 
ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,932 -     

 

 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยพ์ร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
กิจกำรอ่ืน (ดูหมำยเหตุ 10)  
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือกำรไดม้ำซ่ึงสญัญำ 44,877                          36,988                          
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,657                            835                               
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับซ้ือสินคำ้ 3,337                            503                               
อ่ืน ๆ 474                               313                               
รวม 50,345                          38,639                          
หัก ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ (121)                             -                               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 50,224                          38,639                          

พันบาท

 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสินทรัพยมี์รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ดงัน้ี 

พันบาท

ยอดยกมำ -                            

บวก  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 121                           

หัก  กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ -                            
ยอดคงเหลือ 121                           

 

7. ที่ดินรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท

หมำยเหตุ

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 488,487                      

ซ้ือ/โอนเขำ้ 24,562                        

จ ำหน่ำย -                              

โอนออกไปตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 5 (6,428)                         

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 506,621                      

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท 
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8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 72,898                  

ซ้ือ/โอนเขำ้ - รำคำทุน 18,269                  

จ ำหน่ำย/โอนออก - มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี (14,108)                 

ค่ำเส่ือมรำคำ (6,330)                   
มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ  วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 70,729 

 

ระหว่ำงงวด 2563 บริษทัทบทวนและเปล่ียนแปลงมูลค่ำคงเหลือของอำคำร เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษทัคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำว ผลของกำรเปล่ียนแปลงท ำให้ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 ลดลง จ ำนวนเงิน 0.91 ลำ้นบำท 

 

9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 3,922                            4,786                            

เจำ้หน้ีอ่ืน
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 7,587                            12,642                          

รวม 11,509                          17,428                          

พันบาท

 

10. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

เงินกูย้มืระยะยำว 105,000                      5,000                          

พันบาท
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ล้านบาท ระยะเวลำ ร้อยละ

วงเงิน จ่ำยช ำระหน้ี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี

350 ภำยในเดือน MLR ช ำระคืนเงินตน้
ธนัวำคม 2566 งวดแรก เดือน ธนัวำคม 2564 ไมน่อ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท

งวดสอง เดือน ธนัวำคม 2565 ไมน่อ้ยกวำ่ 100 ลำ้นบำท
งวดสำม เดือน ธนัวำคม 2566 ไมน่อ้ยกวำ่ 150 ลำ้นบำท

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

ยอดยกมำ 5,000                         
เพ่ิมข้ึน 100,000                     
ลดลง -                             
ยอดคงเหลือ 105,000                     

พันบาท

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินของตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(ดูหมำยเหตุ 5) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื 

11. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 มีดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 13,897                     
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:
   ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 2,495                       
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 229                          

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 16,621                        

พันบาท

 

12. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 มีมติพิเศษให ้
 

12.1     ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสำมญั จ ำนวน 31 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 15.50        
บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 
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12.2     เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวนเงิน 330 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 363 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 
65.63 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 

13. เงินปันผล 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ำยหุน้ปันผล อตัรำกำรจ่ำยหุน้ปันผล คือ หุน้สำมญั 10 หุน้ 
ต่อ หุ้นปันผล 1 หุ้น จ ำนวน 65.63 ลำ้นหุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 32.81 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผล อตัรำหุ้นละ 0.0056 
บำท จ ำนวนเงิน 3.65 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผล จ ำนวนเงิน 36.46 ลำ้นบำท 

14. หุ้นทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 มีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นสำมญัคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน 
ภำยในวงเงินสูงสุด จ ำนวนเงิน 99 ลำ้นบำท จ ำนวนหุ้นไม่เกิน 15 ลำ้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.27 ของหุ้นสำมญัท่ี
จ ำหน่ำยแลว้มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกำยน 2562  และก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้สำมญัท่ีซ้ือคืนภำยหลงั 6 เดือนนบัแต่กำรซ้ือหุน้คืนแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี 

จ ำนวนหุน้ทุนซ้ือคืนและส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

จ ำนวนหุ้น รำคำเฉล่ียต่อหุ้น รำคำทนุ ส ำรองหุ้นทนุซ้ือคืน

ยอดคงเหลือ 3,728              3.55               13,234              (13,234)               

หุ้นทนุซ้ือคืน

 
 บริษทักนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืนเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยซ้ือหุน้ทุนคืน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทักนัก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุน้ซ้ือคืน จ ำนวนเงิน 13.23 ลำ้นบำท  

 รำยกำรส ำรองดงักล่ำวรวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตห้วัขอ้ “ก ำไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส ำรองหุน้ทุนซ้ือคืน” 

 หุ้นทุนซ้ือคืนท่ีบริษทัถืออยู่ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 กรณีท่ีบริษทัจ ำหน่ำยหุ้นทุนซ้ือคืนไม่หมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดนบัแต่วนัซ้ือหุ้นทุนคืน บริษทัจะตดัหุ้นทุนซ้ือคืนส่วน
ท่ีเหลือพร้อมกบัลดทุนท่ีช ำระแลว้โดยใชว้ิธีตดัหุน้ทุนจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้ดัจ ำหน่ำยทั้งหมด 

15. ภำษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)เก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ดว้ยประมำณ
กำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของรอบ
ปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณ
กำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 
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รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับงวดปัจจุบนั -                               (60,468)                   

ภำษีเงินไดปี้ก่อนบนัทึกต ่ำไป -                               (868)                        

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 7,917                       2,560                      

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 7,917                       (58,776)                   

พันบาท

 

16. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำว่ำบริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วน
งำนเดียว 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำวำ่บริษทัมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

17.1 ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือใชใ้นกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ จ ำนวนเงิน 0.41 ลำ้นบำท  

17.2 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำ ดงัต่อไปน้ี 

 17.2.1 สญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก ำหนดระยะเวลำ 12 เดือน อตัรำค่ำเช่ำต่อเดือน จ ำนวน
เงิน 0.08 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

 17.2.2 สัญญำว่ำจำ้งบริกำรกบับุคคลและบริษทัอื่น ส่วนที่เหลือตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท และ
ค่ำบริกำรต่อเดือน จ ำนวนเงิน 0.82 ลำ้นบำท 

18. กำรจัดประเภทรำยกำร 

บริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวด
ปัจจุบนัดงัน้ี 

พันบาท

ก่อน จดัประเภทรำยกำร หลงั
งบแสดงฐานะการเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 18,216                  (788)                     17,428                  
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9,784                    788                       10,572                  
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พันบาท

ก่อน จดัประเภทรำยกำร หลงั
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด

สามเดือน

ตน้ทุนขำย 143,663                (28,438)                115,225                
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 9,105                    28,438                  37,543                  

เก้าเดือน

ตน้ทุนขำย 723,244                (140,993)              582,251                
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 29,893                  140,993                170,886                
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