
 

 
 
บริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากดั) 
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 
 

 
 



   
   

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด (มหาชน) 
 (เดิมช่ือบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ดีเฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมด ซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบริษทัใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั  

ทั้งน้ี การให้ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้สังเกต
ขา้งตน้ 

 

 

 (นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล)  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429 
           

 บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2563 



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จํากดั (มหาชน)

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พัฒนา จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 พนับาท

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,387 31,266 

ลูกหนีอืน 1 5 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5, 6 139,875 149,588 

สินคา้คงเหลือ 1,010 1,073 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 977 484 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 162,250 182,416 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 229 236 

ทีดินรอการพฒันา 528,900 528,900 

อาคารและอุปกรณ์ 7 11,770 10,720 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4, 5, 8 2,642 -     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 790 841 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 845 883 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 7,739 5,666 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 552,915 547,246 

รวมสินทรัพย์ 715,165 729,662 

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี        3



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จํากดั (มหาชน)

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พัฒนา จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 พนับาท

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 9 184,624 140,386 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 5 2,392 2,314 

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 5, 10 1,483 672 

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 5 118,100 200,181 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,307 3,674 

เงินรับล่วงหนา้ 940 600 

หนีสินหมุนเวยีนอืน 595 977 

รวมหนีสินหมุนเวียน 313,441 348,804 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 30,239 22,691 

หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 4, 5, 12 3,731 1,480 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,608 1,448 

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,293 3,996 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 39,871 29,615 

รวมหนีสิน 353,312 378,419 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

ทุนจดทะเบียน 13

หุน้สามญั 840,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 3,600,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 86.50 บาท ในปี 2562 420,000 311,400 

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

หุน้สามญั 622,800,000 หุน้ ในงวด 2563 และ

หุน้สามญั 3,600,000 หุน้ ในปี 2562 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 311,400 311,400 

กาํไรสะสม 4 50,453 39,843 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 361,853 351,243 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 715,165 729,662 

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี        4



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั (มหาชน)

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563 พันบาท

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขาย 5 23,887 19,826 46,782 83,296 

ตน้ทุนขาย 6 (10,837) (9,474) (20,681) (38,823)

กาํไรขันต้น 13,050 10,352 26,101 44,473 

รายไดอื้น  99 112 294 204 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,203) (982) (2,423) (3,856)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 (3,656) (3,234) (7,784) (6,334)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (1,589) (1,054) (3,425) (2,331)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 6,701 5,194 12,763 32,156 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (971) (777) (2,147) (6,182)

กาํไรสําหรับงวด 5,730 4,417 10,616 25,974 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -     -     -     -     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 5,730 4,417 10,616 25,974 

กาํไรต่อหุ้น 3

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.01 0.01 0.02 0.04 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 622,800,000    720,000,000    622,800,000    720,000,000    

งวดสามเดือน งวดหกเดือน

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี       5



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั (มหาชน)

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563 พันบาท

ทุนทีออก

หมายเหตุ และชาํระแลว้ กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวม

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 - ตามทรีายงานไว้เดมิ 311,400                39,843                  351,243                

ผลกระทบสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -                        (6)                          (6)                          

ยอดยกมาทปีรับปรุงแล้ว 311,400                39,837                  351,237                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                        10,616                  10,616                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 311,400                50,453                  361,853                

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 360,000                (49,470)                 310,530                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                        25,974                  25,974                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 360,000                (23,496)                 336,504                

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั (มหาชน)

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563 พันบาท

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 12,763                           32,156                           

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 784                                535                                

ตน้ทุนทางการเงิน 3,425                             2,292                             

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 16,972                           34,983                           

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีอืน 4                                    7                                    

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9,733                             26,284                           

สินคา้คงเหลือ 63                                  563                                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (493)                              620                                

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 7                                    (65)                                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (2,073)                           (411)                              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (378)                              1,185                             

เงินรับล่วงหนา้ 340                                (8,745)                           

หนีสินหมุนเวยีนอืน (382)                              203                                

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 160                                151                                

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 298                                1,491                             

เงนิสดรับจากการดําเนินงาน 24,251                           56,266                           

จ่ายภาษีเงินได้ (475)                              (1,425)                           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 23,776                           54,841                           

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี       7



บริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั

(เดมิชือบริษัท ดเีฮ้าส์พฒันา จาํกดั) "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563 พันบาท

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซืออาคารและอุปกรณ์ (1,606)                           (3,305)                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,606)                           (3,305)                           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 44,238                           1,705                             

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 16,600                           38,930                           

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (98,681)                         (24,455)                         

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,000                             -                                

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                                (63,426)                         

จ่ายชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (308)                              (268)                              

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,898)                           (3,152)                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (33,049)                         (50,666)                         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (10,879)                         870                                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 31,266                           245                                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 20,387                           1,115                             

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี       8
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บริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด (มหาชน)  
(เดิมช่ือบริษัท ดีเฮ้าส์พฒันา จ ากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ดีเฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 99 ถนนสาร
คาม – วาปีปทุม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563  

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์ดงักล่าวมี
แนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดงักล่าวอาจท าให้เกิดความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ดงักล่าวเพื่อประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และวางแผนแกไ้ขผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลควรตอ้งอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัและน าเสนอเพื่อ
วตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
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การจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั และ
แหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่างงวดบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ยกเวน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง 
สัญญาเช่า มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ก าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน และการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญา
เช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่ามาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบ
การเงินของบริษทัที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า ดงัน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ย รายการมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 



12 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงบริษทัใชวิ้ธีการอยา่ง
ง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

สัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช ้ประกอบดว้ย จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ  

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายสัุญญา
เช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่  

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

บริษทัด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและบริษทั เงิน
จ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัท  ด้วยจ านวนหุ้นสามัญท่ี
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักระหว่างงวด ทั้งน้ีไดมี้การปรับจ านวนหุ้นสามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้โดยก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของงวดก่อนไดค้  านวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกสุดท่ีเสนอรายงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 

2563 2562 2563 2562

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 5,730             4,417             10,616          25,974          

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 622,800,000 720,000,000 622,800,000 720,000,000 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.01               0.01               0.02               0.04               

งวดสำมเดือน งวดหกเดือน

 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

บริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบริษทัใชวิ้ธี
รับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมตน้
งวด (Modified retrospective) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งก าไรสะสมตน้งวด 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท

31 ธนัวำคม 2562
ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม สญัญำเช่ำ ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ -                                        2,819                                    2,819                                    
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 883                                       2                                           885                                       
หนีสิ้น

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,314                                    (21)                                        2,293                                    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส่วนท่ีถึง 672                                       252                                       924                                       
   ก  ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 1,480                                    2,596                                    4,076                                    
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรสะสม 39,843                                  (6)                                          39,837                                  

 

สัญญาเช่า  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทั
รับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  

พันบาท

ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,718                                 

หัก อ่ืน ๆ (1,918)                                

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,952)                                

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ เพ่ิมข้ึน 2,848                                 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,152                                 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 5,000                                 
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พันบาท

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย

   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 252                                    

   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 2,596                                 

รวม 2,848                                 

 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมี
สาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาลใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  
มีดงัน้ี 

2563 2562

บริษทั สำรคำม ปิโตรเลียม จ ำกดั

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 20                       46                       

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 1                         8                         

กรรมกำรบริษทั

ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมโกดงัสินคำ้ -                      10                       

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 177                     -                      

ดอกเบ้ียจ่ำย 1,182                  -                      

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

รำยไดจ้ำกกำรขำย -                      7,990                  

ดอกเบ้ียจ่ำย 686                     198                     

พันบาท
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สัญญาส าคัญ 

บริษทัท าสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2565 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 10 คร้ังๆ ละ 3 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 200,000 บาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัใหม่ และยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิม เพื่อเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเช่า และ
อตัราค่าเช่า ดงัน้ี 

สัญญาเดิม 

บริษัทท าสัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน ก าหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี  เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2572 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 230,000 บาท และปรับขึ้นคา่เช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 

สัญญาใหม ่

สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งอาคารส านกังาน 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 9 ปี 244 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2572 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 10 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 149,000 บาท และปรับขึ้นคา่เช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 

สัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งโกดงัสินคา้ 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี 244 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2565 สัญญาดงักล่าวให้สิทธิบริษทัในการต่อสัญญา จ านวน 10 คร้ังๆ ละ 3 ปี โดยอา้งอิงราคาตลาดจากผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ อตัราค่าเช่าปีละ 81,000 บาท และปรับขึ้นคา่เช่าทุก 3 ปี อตัราร้อยละ 10 ของค่าเช่าก่อนหนา้ 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

กรรมกำรบริษทั 2,642                  -                      

เจำ้หน้ีอ่ืน

กรรมกำรบริษทั -                      8                         

ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย

กรรมกำรบริษทั -                      36                       

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย

กรรมกำรบริษทั 237                     -                      

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113                     94                       

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

กรรมกำรบริษทั 2,848                  -                      

พันบาท

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

  
2563 2562

กรรมกำรบริษทั 63,100                        145,181                      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,000                        55,000                        
รวม 118,100                      200,181                      

พันบาท

 



18 

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

 พันบาท
2563 2562

ยอดยกมำ 200,181 283,777                      
เพ่ิมข้ึน 16,600 38,930                        
ลดลง (98,681) (24,455)
ยอดคงเหลือ 118,100 298,252 

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมจากกรรมการบริษทั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี 
(ปี 2562 สัญญาเงินกูย้ืม: ไม่คิดดอกเบ้ีย) และไม่มีหลกัประกนั  

บริษทัมีเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.50 
ต่อปี (ปี 2562 สัญญาเงินกูย้ืม: อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 - 4 ตอ่ปี) และไม่มีหลกัประกนั 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 พันบาท

2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,115 944 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 133 57 
รวม 2,248 1,001 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน โดยไม่รวม
เงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวนเงิน 0.35 ลา้นบาท  
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การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการค ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และกรรมการบริษทัค ้าประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าเงินทุนของบริษทั นอกจากน้ี กรรมการบริษทัท า
สัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยมอบสิทธิในเงินฝากธนาคารของกรรมการบริษทั เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน โดยไม่คิดผลตอบแทน (ดูหมายเหตุ 9, 11 และ 12) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทั สำรคำม ปิโตรเลียม จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมกำรร่วมกนั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - สมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดผูบ้ริหำรและ/

หรือผูถื้อหุน้  

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

มลูค่ำซ้ือ-ขำยสินคำ้ รำคำตลำด

ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง รำคำตลำด
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำตลำด
ดอกเบ้ียจ่ำย อตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์  
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6. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

อสงัหำริมทรัพยพ์ร้อมขำย

     บำ้นพร้อมท่ีดิน 7,544                        -                            

     รวม 7,544                        -                            

อสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งพฒันำ

     ท่ีดิน 77,697                      84,189                      

     งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและตน้ทุนอ่ืน 53,052                      62,801                      

     ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,582                        2,598                        

     รวม 132,331                    149,588                    

รวมทั้งหมด 139,875                    149,588                    

พันบาท

 

รายการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

หมำยเหตุ 2563 2562

ค่ำก่อสร้ำง 10,949                     12,539                     

ตน้ทุนขำย (20,681)                   (38,823)                   

ดอกเบ้ียท่ีถือเป็นตน้ทุน 11 19                            581                          
 

บริษทัจดจ านองตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 9 และ 11) 

7. อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

พันบาท

มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 10,720                      
ซ้ือ / โอนเขำ้ - รำคำทุน 1,606                        
จ ำหน่ำย / โอนออก - มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี -                            
ค่ำเส่ือมรำคำ (556)                          
มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 11,770                      

 
 



21 

 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

พันบาท

มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,819                        
ซ้ือ / โอนเขำ้ - รำคำทุน -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก - มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี -                            
ตดัจ ำหน่ำย (177)                          
มลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2,642                        

 
 

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ประกอบดว้ย 

2563 2562

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 74,624                       50,386                       

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 110,000                     90,000                       

รวม 184,624                     140,386                     

พันบาท

 

ระหว่างงวด  2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัเพ่ิมเติม รายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ
ประเภทสินเช่ือ วงเงิน อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 30                                    เงินฝำกออมทรัพย์
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20                                    เงินฝำกออมทรัพย์

 

หลักประกัน 

บริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และท่ีดินรอการพฒันา (ดูหมายเหตุ 6)  และกรรมการ
บริษทัค ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว นอกจากน้ี กรรมการบริษทัท าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยมอบสิทธิในเงินฝากธนาคารของ
กรรมการบริษทั เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน โดยไม่มีผลตอบแทน 
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10. หนีสิ้นส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ 2563 2562

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 11 491                          -                           
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 12 992                          672                          
รวม 1,483                       672                          

พันบาท

 
 

11. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 30,730                       22,691                       

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (491)                           -                             
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 30,239                       22,691                       

พันบาท

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

2563 2562

ยอดยกมำ 22,691                       116,962                     

เพ่ิมข้ึน 8,039                         -                             

ลดลง -                             (63,426)                      
ยอดคงเหลือ 30,730                       53,536                       

พันบาท
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ระหว่างงวด 2563 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ

ระยะเวลำ อำ้งอิง

สถำบนักำรเงิน วงเงิน กำรจ่ำยช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย 

ธนำคำรพำณิชย์ 8 ภำยใน 2 ปี 2% งวดท่ี 1 - 6  ปลอดช ำระเงินตน้

งวดท่ี 7 - 23 จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย

เดือนละ 0.10 ลำ้นบำท

งวดท่ี 24     จ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย

ส่วนท่ีเหลือ

กำรจ่ำยช ำระหน้ี

หลักประกนั 

กรรมการบริษทัจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   

กรรมการบริษทัค ้าประกนัเงินกูยื้มดงักล่าว  
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ย  

พันบาท

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเงนิทุน

1 740                   61                       801                   672                   67                       739                   

2 - 5 1,135                35                       1,170                1,480                59                       1,539                

รวม 1,875                96                       1,971                2,152                126                     2,278                

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

1 252                   74                       326                   -                   -                      -                   

2 - 5 629                   559                     1,188                -                   -                      -                   

5 ปีข้ึนไป 1,967                1,230                  3,197                -                   -                      -                   

รวม 2,848                1,863                  4,711                -                   -                      -                   

รวมทั้งหมด

1 992                   135                     1,127                672                   67                       739                   

2 - 5 1,764                594                     2,358                1,480                59                       1,539                

5 ปีข้ึนไป 1,967                1,230                  3,197                -                   -                      -                   
รวมทั้งหมด 4,723                1,959                  6,682                2,152                126                     2,278                

2563 2562

 

บริษทัท าสัญญาเช่าเพ่ือซ้ือยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.06 ลา้นบาท และสิทธิการใชข้องสัญญาเช่า
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั ก าหนดค่าเช่ารายปี ๆ ละ 0.43 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวนเงิน 0.99 ลา้นบาท (ปี 2562: 0.67 ลา้นบาท) แสดงภายใต้
หน้ีสินหมุนเวียน   

กรรมการบริษทัค ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาเช่าเงินทุน  

13. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 มีมติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

13.1 แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

13.2 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 86.50 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  
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13.3    เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม จ านวนเงิน 311.40 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 420 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่ จ านวน 217.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท  

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

13.4    จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน 217.20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไปคร้ังแรก ดงัต่อไปน้ี 

13.4.1 จดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั  และผูมี้อุปการคุณท่ีสร้างประโยชน์ให้กบับริษทัไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ี
เสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก อย่างไรก็ดี สัดส่วนของหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 
ของหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนคร้ังแรก 

13.4.2 จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัส่วนท่ีเหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 

13.5    ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนดงักล่าว เช่น ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น การแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
เป็นตน้ 

14. ภาษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการค านวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น บริษทั
อาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจ าปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับงวดปัจจุบนั 2,108 6,529 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 39                              (347)                              

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 2,147                         6,182                             

พันบาท
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ 
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว  

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทย ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 7.78 ลา้นบาท 
(งวด 2562 : จ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 30.56 ลา้นบาท)  

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

16.1 ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนักบักรมท่ีดิน จ านวนเงิน 8.49 ลา้นบาท  

16.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา ดงัต่อไปน้ี 

16.2.1 สัญญาจา้งบริการ มูลค่าส่วนท่ีเหลือ จ านวนเงิน 2.41 ลา้นบาท  

16.2.2 สัญญาจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง มูลค่าส่วนท่ีเหลือ จ านวนเงิน 3.16 ลา้นบาท 

16.2.3 สัญญาจา้งรักษาความปลอดภยั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

 

17. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

พันบาท

ก่อน จดัประเภทรำยกำร หลงั ก่อน จดัประเภทรำยกำร หลงั

รำยไดจ้ำกกำรขำย 19,936           (110)                      19,826           83,406           (110)                      83,296           

ตน้ทุนขำย (9,320)            (154)                      (9,474)            (38,669)          (154)                      (38,823)          

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (1,246)            264                       (982)               (4,120)            264                       (3,856)            

งวดสำมเดือน งวดหกเดือน

 

 


