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หนา้ 1 จากทัง้หมด 3 หนา้ 

ที่ TITLE 008/2563 

        วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 2 ปี  2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท รม่โพธ์ิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอชีแ้จงผลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่ง
มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 

รำยกำร 
งวด 3 เดือน 

สิน้สุดวนัที ่30 มิ.ย. 63 
งวด 3 เดือน 

สิน้สุดวนัที ่30 มิ.ย. 62 
กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 0.00 0.00 354.55 99.15 (354.55) (100.00) 
ตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร 0.76 31.02 188.13 52.61 (187.37) (99.60) 
ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (0.76) (31.02) 166.42 46.54 (167.18) (100.46) 
รายไดอ้ื่น 2.45 100.00 3.03 0.85 (0.58) (19.14) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ย 1.69 68.98 169.45 47.39 (167.76) (99.00) 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 6.13 250.20 57.11 15.97 (50.98) (89.27) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 21.07 860.00 29.31 8.20 (8.24) (28.11) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงินและ
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (25.51) (1,041.22) 83.03 23.22 (108.54) (130.72) 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.28 52.24 0.00 0.00 1.28 127,900.00 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (26.79) (1,093.47) 83.03 23.22 (109.82) (132.27) 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (4.83) (197.14) 18.63 5.21 (23.46) (125.93) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (21.96) (896.33) 64.40 18.01 (86.36) (134.10) 

1. รำยได ้

1.1.   บรษิัทไม่มีรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุในไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และ การประกาศภาวะฉุกเฉิน ปิดการเขา้-ออกประเทศ ท าใหล้กูคา้ของโครงการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ไม่สามารถเดินทางมาโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดได ้อย่างไรก็ดีเมื่อสถานการณด์งักล่าวคลี่คลาย บรษิัทจะสามารถ
ด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุใหล้กูคา้ได ้
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1.2.   บริษัทมีรายไดอ้ื่น ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 2.45 ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลงรอ้ยละ 19.14 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดอ้ื่น มาจากการยึดเงินจองและเงินดาวนข์องลกูคา้ที่ผิดสญัญา , รายได้
จากการบริหารหอ้งพักใหแ้ก่ลูกคา้ที่เขา้ร่วมโครงการการนัตีผลตอบแทน และรายไดจ้ากค่าบริหารนิติบุคคล
อาคารชดุ  

2. ตน้ทุนขำย 

บริษัทมีตน้ทุนขาย ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 0.76 ลา้นบาท เกิดจากการประมาณการตน้ทุนทางบญัชีที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จรงิ 

3. คำ่ใช้จ่ำย 

3.1.   บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 6.13 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหรือมีอตัราลดลงรอ้ยละ 89.27 ค่าใชจ้่ายในการขายไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายพนกังาน , ค่านายหนา้จากการ
ขาย ,ค่าใช้จ่ายดูแลรกัษาหอ้งที่ยังไม่โอนกรรมสิทธ์ิ , ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโดยการ
เปล่ียนแปลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายผันแปรที่เก่ียวข้องกับการขายซึ่งได้แก่ ค่านายหน้า ,ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) จากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุ 

3.2.  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563  เท่ากับ 21.07 ลา้นบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง เช่นค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์น , ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
อื่น ,ค่าเบีย้ปรบัทางภาษีอากรท่ีเกิดขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2562 

4. ต้นทุนทำงกำรเงนิ  

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 1.28 ล้านบาท เป็นดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน/บรษิัทประกนัภยั เพื่อใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน (4.83)ลา้นบาท เกิดจากการปรบัปรุงประมาณการภาษีเงินได้
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred Income Tax) 

6. ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีขาดทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากับ 21.96 ลา้นบาท เป็นผลมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท าใหเ้ล่ือนการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุ 

 



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรตี์ ้จ ำกัด (มหำชน) 
RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02 907 8140-2 แฟกซ ์02 907 8144 
53 Sukontasawad Rd. Ladprao, Ladprao, Bangkok 10230 Tel: 02 907 8140-2 Fax: 02 907 8144 

 

หนา้ 3 จากทัง้หมด 3 หนา้ 

7. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

รำยกำร 
ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2562 กำรเปลี่ยนแปลง 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 
สินทรพัยร์วม 1,285.23 1,151.81 133.42 11.58 
หนีสิ้นรวม 548.82 392.30 156.52 39.90 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 736.41 759.51 (23.10) (3.04) 
  

บรษิัทมีสินทรพัย ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เท่ากบั 1,285.23 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จ านวน 133.42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.58 โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์ลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของ
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัยจ์ากการก่อสรา้งหอ้งชุดโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ในส่วนของหนีสิ้นรวม จ านวน 
548.82 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 156.52 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขีน้รอ้ยละ 39.90 โดยหลกัเกิดจากการรบัเงินรบั
ล่วงหนา้ค่าเงินจองและเงินดาวนข์องโครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 

บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 736.41 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 23.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 3.04 การเปล่ียนแปลงเกิดจากการเพิ่มทุนจทะเบียน 
การจ่ายปันผล และก าไร(ขาดทนุ)ตามผลประกอบการของบรษิัท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
        ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


