
 

 

 

 

บริษทั ร่มโพธ ิพร็อพเพอร์ต ีจํากดั (มหาชน)   

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับไตรมาส 2 สินสุดวนัที 30 มถิุนายน 2564 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้งอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหมี้ผลกระทบต่อกิจกรรมการพฒันาและจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจ ากดั
การเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือ และก าลังซ้ือ
อสงัหาริมทรัพยภ์ายนอกและภายในประเทศลดลง ท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว
เพ่ือประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี หากสถาณการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

 



 

 

ทั้งน้ี การใหข้อ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้
สงัเกตขา้งตน้ 

 
 
 
 
(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2564 
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บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,892                   117,592              

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 676,612                 611,085              

สินคา้คงเหลือ 912                        912                     

ตน้ทุนส่วนเพิมเพือการไดม้าซึงสญัญา 6 43,745                   44,861                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,328                     3,125                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 793,489                 777,575              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414                        414                     

ทีดินรอการพฒันา 7 515,228                 507,189              

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,057                     4,192                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 64,211                   68,141                

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 455                        637                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 47,964                   26,839                

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 1,423                     1,782                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 633,752                 609,194              

รวมสินทรัพย์ 1,427,241              1,386,769           

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 3



บริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9 7,215                     3,361                  

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการอืน 10 147,000                 147,000              

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 100,000                 100,000              

เงินรับล่วงหนา้ 12 289,624                 276,860              

ประมาณการหนีสิน 13 72,804                   12,186                

เงินประกนัผลงาน 12,504                   10,534                

หนีสินหมุนเวียนอืน 6,720                     6,636                  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 635,867                 556,577              

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอืน 11 150,000                 105,000              

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 14 19,470                   17,533                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 169,470                 122,533              

รวมหนีสิน 805,337                 679,110              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 15

หุน้สามญั 362,813                 362,813              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                 191,414              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

       สาํรองตามกฎหมาย 26,792                   26,792                

       สาํรองหุน้ทุนซือคืน 13,234                   13,234                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40,885                   126,640              

หุน้ทุนซือคืน (13,234)                  (13,234)               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 621,904                 707,659              

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,427,241              1,386,769           

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 4



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขาย 16 3,338             -                3,338             68,820           

ตน้ทุนขาย (17,813)          (757)              (70,536)          (33,380)          

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น (14,475)          (757)              (67,198)          35,440           

รายไดอื้น 16 2,985             2,445             5,265             6,723             

ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,549)            (6,133)           (9,129)            (21,512)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (15,772)          (21,068)         (33,449)          (41,340)          

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน (31,811)          (25,513)         (104,511)        (20,689)          

ตน้ทุนทางการเงิน (1,191)            (1,276)           (2,369)            (2,768)            

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (33,002)          (26,789)         (106,880)        (23,457)          

รายไดภ้าษีเงินได้ 18 8,939             4,831             21,125           4,000             

ขาดทุนสําหรับงวด (24,063)          (21,958)         (85,755)          (19,457)          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -                 -                -                 -                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (24,063)          (21,958)         (85,755)          (19,457)          

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 19 (0.03)              (0.03)             (0.12)              (0.03)              

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 15 725,625,493  721,897,493  725,625,493  721,897,493  

สามเดือน หกเดือน

       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 5



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สํารอง รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 362,813            191,414           26,792             13,234          126,640          (13,234)           707,659                  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                    -                   -                   -                (85,755)          -                  (85,755)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 362,813            191,414           26,792             13,234          40,885            (13,234)           621,904                  

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 330,000            191,414           26,792             13,234          211,302          (13,234)           759,508                  

เพิมทุนหุน้สามญั 32,813              -                   -                   -                -                 -                  32,813                    

จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล -                    -                   -                   -                (36,459)          -                  (36,459)                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                    -                   -                   -                (19,457)          -                  (19,457)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 362,813            191,414           26,792             13,234          155,386          (13,234)           736,405                  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 6



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (106,880)       (23,457)          

ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,726            4,391              

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย์ 529               82                   

ดอกเบียรับ (47)                (213)               

ตน้ทุนทางการเงิน 2,369            2,768              

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน (99,303)         (16,429)          

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน

ลูกหนีอืน -                437                 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (62,159)         (95,745)          

สินคา้คงเหลือ -                (262)               

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (4,203)           (12,728)          

ตน้ทุนส่วนเพมิเพือการไดม้าซึงสัญญา 1,116            -                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4                   978                 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 3,854            (1,038)            

เงินรับล่วงหนา้ 12,763          75,982            

ประมาณการหนีสิน 60,618          196                 

เงินประกนัผลงาน 1,970            (3,161)            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,937            1,814              

หนีสินหมุนเวียนอืน 85                 (4,111)            

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดําเนินงาน (83,318)         (54,067)          

รับดอกเบีย 47                 213                 

จ่ายภาษีเงินได้ (163)              (13,586)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (83,434)         (67,440)          

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 7



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 พันบาท

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือทีดินรอการพฒันา (8,039)           (24,371)          

ซืออาคารและอุปกรณ์ (512)              (4,159)            

จาํหน่ายอุปกรณ์ 22                 -                 

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                (65)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,529)           (28,595)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 45,000          100,000          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,737)           (3,840)            

จ่ายเงินปันผล -                (3,646)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 39,263          92,514            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (52,700)         (3,521)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 117,592        176,727          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 64,892          173,206          

รายการไม่เป็นตวัเงิน มีดงันี

งวด 2563

บริษทัจ่ายหุน้ปันผล คิดเป็นจาํนวนเงิน 32.81 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 15)

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 8
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บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564                                                            “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2564 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์มี
แนวโน้มลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีผลกระทบต่อกิจกรรมกำรพฒันำและ
จ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจำกภำครัฐมีมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงเขำ้ประเทศของชำวต่ำงชำติและ
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และก ำลงัซ้ืออสังหำริมทรัพยภ์ำยนอกและภำยในประเทศลดลง ท ำ
ใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนำคตของบริษทั 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกับ
มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หำกสถำณกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำย
บริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล” รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชี และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินระหว่ำงกำลไม่ไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เน้นกำรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ 
ดงันั้น กำรอ่ำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั
และน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
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แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำง
ไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวด
ปัจจุบนัและอนำคต 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวด บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั่วครำวกับผูใ้ช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำผลกระทบต่องบกำรเงิน
ในปีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
  

4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่
วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
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บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมีอิทธิพลต่อบริษทั 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัตลอด
ทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

       บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั 20                       19                       

ค่าเช่าส านักงาน

       บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั 480                     480                     

พันบาท

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,739                13,465                

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,107                  1,028                  

รวม 11,846                14,493                

พันบาท

 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 จ ำนวนเงิน 0.44 ลำ้นบำท และ  
0.44 ลำ้นบำท ตำมล ำลบั 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั สำม ธนัวำ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบคุคลในครอบครัวใกลชิ้ด
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หลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง รำคำตลำด
ค่ำเช่ำส ำนกังำน รำคำตลำด

 
5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
พันบาท

30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม
2564 2563

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย
หอ้งชุดพกัอำศยั 61,134 62,498 

อสงัหำริมทรัพยร์ะหว่ำงพฒันำ
ท่ีดิน 109,344 109,107 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 499,267 435,981 
ตน้ทนุกำรกูย้ืม 6,867 3,499 
รวม 615,478 548,587 

รวมทั้งหมด 676,612 611,085 
 

 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท
2564 2563

ตน้ทนุขำย 1,367                       31,643 

ค่ำก่อสร้ำง 63,169                     126,835 
โอนเขำ้มำจำกท่ีดินรอกำรพฒันำ -                           6,458 

ตน้ทนุกำรกูย้ืมรวมเป็น
ตน้ทนุพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 3,368 1,072 

อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 4 4   
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินกูย้ืมตำมสัญญำ (ดูหมำยเหตุ 11) ซ่ึงตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยติ์ดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี 
สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

อสงัหำริมทรัพยร์ะหว่ำงพฒันำ 465,234 405,249 

ขอ้มูลโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

ประมำณมูลค่ำขำยของโครงกำรพฒันำ
อสงัหำริมทรัพยอ์ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขำย 4,575,485 4,575,485 

มูลค่ำขำยส่วนท่ีโอนกำรควบคุมให้ลูกคำ้แลว้ 3,326,070 3,322,146 
มูลค่ำขำยตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยรอโอน
กำรควบคุมให้ลูกคำ้ในอนำคต 358,650 366,235 

บริษทัมีภำระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตำมสัญญำท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำให้
เสร็จส้ินภำยใน 1 ปี  

6. ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มี
ดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมำ 44,861                 
เพ่ิมข้ึน 350                      
รับรู้หักกลบกบัรำยไดอ่ื้น (ลูกคำ้ผิดสญัญำ) (975)
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (491)
ยอดคงเหลือ 43,745 
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7. ที่ดินรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 507,189              
ซ้ือ/โอนเขำ้ 8,039                  
จ ำหน่ำย -                     
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 515,228              

 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ เพื่อใช้เป็นหลกัประกัน
วงเงินกูย้ืมตำมสัญญำ (ดูหมำยเหตุ 10) ซ่ึงท่ีดินรอกำรพฒันำติดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีสรุปได้
ดงัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

ท่ีดินรอกำรพฒันำ 373,036 311,374 

 

8. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 68,141                
ซ้ือ/โอนเขำ้ 512                     
จ ำหน่ำย/โอนออก (33)                     
ค่ำเส่ือมรำคำ (4,409)                
ณ  วนัที ่30 มิถุนายน 2564 64,211 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 68,141 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 64,211 
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9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม
2564 2563

เจำ้หน้ีกำรคำ้
    บคุคลหรือกิจกำรอ่ืน 5,478                        1,322                        

เจำ้หน้ีอ่ืน
    ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,737                        2,039                        

รวม 7,215                        3,361                        

พันบาท

 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรอ่ืน 

   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย  

พันบาท
ร้อยละ

30  มิถุนำยน 31  ธนัวำคม อำ้งอิงอตัรำ กำรจ่ำยช ำระ ก ำหนด
ผูใ้หกู้ ้ วงเงิน 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี

กิจกำรอ่ืน 150,000         147,000         147,000         MLR ทุกส้ินเดือน ช ำระคืนเงินตน้ภำยใน

เดือน ธนัวำคม 2564

มูลหน้ี

 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 บริษทัท ำบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสัญญำกูเ้งินเพื่อเปล่ียนแปลงระยะเวลำจ่ำยช ำระหน้ี ดงัน้ี 

1) ปี 2563 จ่ำยช ำระเงินตน้ไม่นอ้ยกวำ่ จ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท และ 

2) จ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 147 ลำ้นบำท ภำยในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2564 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื (ดูหมำยเหตุ 7) 

 
  



 

16 

 

11. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ร้อยละ

30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม อำ้งอิงอตัรำ กำรจ่ำยช ำระ ระยะเวลำ ก ำหนดกำรจ่ำย

ผูใ้ห้กู้ วงเงิน 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย กำรจ่ำยช ำระหน้ี ช ำระหน้ี

กิจกำรอ่ืน 350,000 250,000 205,000 MLR ทุกส้ินเดือน งวด 1 เดือน ธนัวำคม 2564 ไม่น้อยกวำ่ 100 ลำ้นบำท ภำยใน

งวด 2 เดือน ธนัวำคม 2565 ไม่น้อยกวำ่ 100 ลำ้นบำท ธนัวำคม 2566

งวด 3 เดือน ธนัวำคม 2566 ไม่น้อยกวำ่ 150 ลำ้นบำท

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (100,000) (100,000)

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 150,000 105,000 

มูลหน้ี
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บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(ดูหมำยเหตุ 5)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน แสดงตำมระยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

ครบก ำหนดจ่ำยช ำระหน้ี
ภำยใน 1 ปี 100,000 100,000 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 150,000 105,000 

รวม 250,000 205,000 
 

12. เงินรับล่วงหน้ำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนำ้ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีดงัน้ี 

พนับาท

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 276,860 
เพ่ิมข้ึน 18,100 
รับรู้เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย (3,924)
ลดลงจำกกำรยกเลิกสญัญำ (1,412)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 289,624 

     
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซ่ึงซ้ือห้องชุดพกัอำศัยจำกบริษัทและลูกคำ้จ่ำยช ำระค่ำห้องชุดพกัอำศัยทั้ งหมดหรือ
บำงส่วน ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินรับล่วงหนำ้เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือโอนกำรควบคุมหอ้งชุดพกัอำศยัใหลู้กคำ้ 

13. ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ประมำณกำร ประมำณกำร
รับประกนัผลงำน ค่ำซ่อมแซม รวม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 12,186 -     12,186 
เพ่ิมข้ึน 27,849 40,867 68,716 
รำยจ่ำยเกิดข้ึนจริง (5,025) (3,073) (8,098)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 35,010 37,794 72,804 
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ระหว่ำงงวด 2564 บริษทับนัทึกประมำณกำรค่ำซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคตำมค ำร้องเรียนของนิติ
บุคคลอำคำรชุดซ่ึงครบก ำหนดระยะเวลำกำรรับประกนัผลงำนแลว้และปรับปรุงประมำณกำรรับประกันผลงำน
เพิ่มเติมเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

14. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 19,470 17,533 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 19,470 17,533 
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ระยะยาว 19,470 17,533 

 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 มีดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 17,533                     
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:
   ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 1,745                       
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 192                          

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 19,470                     

พันบาท
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15. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่ำหุ้น
ท่ีตรำไว้ จ  ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน จ ำนวนหุ้น จ ำนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมญั

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 0.50 725,625,580 362,813 659,998,559 330,000 

เพ่ิมทนุ -     -     65,627,021 32,813 

ลดทนุ (87) -     -     -     

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 0.50 725,625,493 362,813 725,625,580 362,813 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสำมญั

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 0.50 725,625,493 362,813 659,998,528 330,000 

เพ่ิมทนุ -     -     65,626,965 32,813 

ลดทนุ -     -     -     -     

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 0.50 725,625,493 362,813 725,625,493 362,813 

2564 2563

 
ผูถื้อหุ้นสำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึง
เสียงส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 มีมติพิเศษอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุน้สำมญั จ ำนวน 
87 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 43.50 บำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 
2564 
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16. รำยได้จำกสัญญำท ำกับลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได้  

พนับาท

2564 2563
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 3,338 68,820 

รำยไดค้่ำเช่ำ -     1,977 
ดอกเบ้ียรับ 47 213 
รำยไดค้ำ่บริหำรอำคำรชุด 3,900 3,900 
รำยไดอ่ื้น 1,318 633 
รวม 5,265 6,723 

รวมทั้งหมด 8,603 75,543 
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 4,514 69,142 
ตลอดช่วงเวลำหน่ึง 4,089 6,401 
รวม 8,603 75,543 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

 

17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทส ำหรับผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ส่วนงำนธุรกิจ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 
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ส่วนงำนภูมิศำสตร์  

บริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศ 
ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

บริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำก 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับส่วนงำน 

พนับาท

2564 2563
รำยไดต้ำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้
ยุโรป 3,338 61,290 
 เอเชีย -     7,530 
รวม 3,338 68,820 

 

18. ภำษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้รำยไดเ้ก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ดว้ยประมำณกำร
ท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นของ
รอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำก
กำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั -                            -                           
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 21,125                   4,000                   
รำยไดภ้ำษีเงินได้ 21,125                   4,000                   

พันบาท
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดแ้ทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี
ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (106,880)             (23,457)                  
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 21,376                20 4,691                     
รำยไดไ้ม่ตอ้งเสียภำษีเงินได้ 1,543                  -                         
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี (13,109)               2,032                     
ผลขำดทนุงวดปัจจุบนั (9,810)                 (6,723)                    
ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดปัจจุบนั -                      -                         
กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 21,125                4,000                     
รำยไดภ้ำษีเงินได้ 20 21,125                17 4,000                     

2564 2563

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
พนับาท

2564 2563
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 47,964                 26,839                 

 

19. ขำดทุนต่อหุ้น 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค ำนวณจำก
ขำดทุนส ำหรับงวดส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยระหวำ่งงวดตำมวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัซ้ือคืน แสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 

2564 2563 2564 2563
ขำดทนุส ำหรับงวด (พนับำท) (24,063)         (21,958)         (85,755)         (19,457)         
หุ้นสำมัญตำมวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (หุ้น)
หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 725,625,493 656,270,528 725,625,493 656,270,528 
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ปันผล -                65,626,965   -                65,626,965   
หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 725,625,493 721,897,493 725,625,493 721,897,493 

ขำดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.03)             (0.03)             (0.12)             (0.03)             

สำมเดือน หกเดือน
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20. ภำระผูกพนั 

ภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ก) ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระผกูพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

หนังสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 414 414 
 

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์มีดงัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

สญัญำก่อสร้ำง 87,176 17,423 
 

ค) บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำ มีดงัน้ี 

พนับาท

30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2564 2563

อตัรำค่ำบริกำรต่อเดือน
   ค่ำเช่ำอำคำร 80 80 
   ค่ำบ  ำรุงรักษำ 574 642 
   ค่ำบริกำร 283                   276                   
อตัรำค่ำบริกำรคงเหลือ
   ค่ำบริกำร 214                   471                   

 

21. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำร
ทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มขึ้น 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด เงินฝำกธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน และเงินกูย้มืจำกกิจกำรอ่ืน  
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มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดงันั้น มูลค่ำยติุธรรมประมำณ
ขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลำด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใช้ขอ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่อมูลค่ำยติุธรรมประมำณขึ้น  

กำรแสดงขอ้มูลมูลค่ำยุติธรรมไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 

พนับาท

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร ผ่ำนก ำไรขำดทนุ รำคำทนุ

วันที ่30 มิถุนายน 2564 หรือขำดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ ำหน่ำย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

สินทรัพย์เปิดเผยมูลค่ายตุธิรรม

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -     -     4,057 4,057 -     11,611 -     11,611 

มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยุติธรรม

 
ระดบั 1 :  ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตลำดหลกัทรัพย)์ ส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสำมำรถสังเกตได้ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรื อหน้ีสิน 
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึง
บริษทัประมำณขึ้น 

บริษทัพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดบั 2 ส ำหรับหลกัทรัพยซ้ื์อขำยนอกตลำดหลกัทรัพย ์อำ้งอิงรำคำจำกนำยหน้ำ ซ่ึง
ทดสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไวด้ว้ยอตัรำดอกเบ้ีย
ในตลำดส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสะทอ้น
ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและรวมกำรปรับปรุงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของบริษทัและคู่สัญญำตำมควำม
เหมำะสม 

ส ำหรับมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำอำ้งอิงกำร
ปรับมูลค่ำของสัญญำท่ีบริษทัท ำไวก้ับธนำคำรตั้งแต่เร่ิมต้นด้วยรำคำตลำด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เพื่อ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่ำของสัญญำ ณ เวลำปัจจุบนัมำกขึ้น 

บริษทัพิจำรณำมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนไม่ไดอ้ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด โดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซ่ึงใชข้อ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดอ้ยำ่งเป็นนยัส ำคญั เช่น มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรำยงำนล่ำสุด
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ปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรม
หรือรำยกำรท่ีเป็นอิสระอ่ืนซ่ึงเป็นปัจจุบนัและสังเกตได ้
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