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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 31 มีนาคม  2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้งอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหมี้ผลกระทบต่อกิจกรรมการพฒันาและจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจ ากดั
การเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเช้ือ และก าลังซ้ือ
อสังหาริมทรัพยภ์ายนอกและภายในประเทศลดลง ท าใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว
เพื่อประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี หากสถาณการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

 



 

ทั้งน้ี การให้ขอ้สรุปอย่างไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้
สงัเกตขา้งตน้ 

 
 
 
 
(นายบรรจง พชิญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

 
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2564 พนับาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66,867                   117,592              
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5 647,779                 611,085              
สินคา้คงเหลือ 912                        912                     
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญา 6 44,695                   44,861                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,615                     3,125                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 764,868                 777,575              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 414                        414                     
ท่ีดินรอการพฒันา 7 514,930                 507,189              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,124                     4,192                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 65,962                   68,141                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 546                        637                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 39,026                   26,839                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,328                     1,782                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 626,330                 609,194              
รวมสินทรัพย์ 1,391,198              1,386,769           

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 3



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2564 พนับาท

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 7,411                     3,361                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 10 147,000                 147,000              
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 100,000                 100,000              
เงินรับล่วงหนา้ 12 286,879                 276,860              
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 13 62,031                   12,186                
เงินประกนัผลงาน 11,614                   10,534                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,793                     6,636                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 621,728                 556,577              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 11 105,000                 105,000              
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 14 18,503                   17,533                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 123,503                 122,533              
รวมหนีสิ้น 745,231                 679,110              
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 15
หุน้สามญั 362,813                 362,813              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                 191,414              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
       สาํรองตามกฎหมาย 26,792                   26,792                
       สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 13,234                   13,234                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64,948                   126,640              
หุน้ทุนซ้ือคืน (13,234)                  (13,234)               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 645,967                 707,659              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,391,198              1,386,769           

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 4



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2564 พนับาท

หมายเหตุ 2564 2563
รายได้จากการขาย 16 -                     68,820             
ตน้ทุนขาย (52,722)              (32,623)            
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (52,722)              36,197             
รายไดอ่ื้น 16 2,280                 4,278               
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,580)                (15,379)            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (17,679)              (20,272)            
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (72,701)              4,824               
ตน้ทุนทางการเงิน (1,178)                (1,492)              
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (73,879)              3,332               
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 18 12,187               (831)                 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (61,692)              2,501               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (61,692)              2,501               

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.09)                  -                   
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 725,625,493       659,998,528     

       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 5



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 พนับาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง รวม

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                   -                  -              -               (61,692)          -                  (61,692)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 362,813            191,414           26,792        13,234          64,948           (13,234)           645,967                  

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

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                   -                  -              -               2,501             -                  2,501                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 330,000            191,414           26,792        13,234          213,803         (13,234)           762,009                  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาล 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 พนับาท

2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (73,879)        3,332             
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,350           2,396             
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย์ 520              203                
ดอกเบ้ียรับ (20)               -                
ตน้ทุนทางการเงิน 1,178           1,492             
กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน (69,851)        7,423             
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีอ่ืน -               437                
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (35,052)        (41,232)         
สินคา้คงเหลือ -               (154)              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,490)          (3,438)           
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญา 166              914                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1)                 (43)                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,050           (1,960)           
เงินรับล่วงหนา้ 10,018         (8,959)           
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 49,845         233                
เงินประกนัผลงาน 1,080           (1,532)           
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 970              903                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 157              (2,167)           
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงาน (40,108)        (49,575)         
รับดอกเบ้ีย 20                -                
จ่ายภาษีเงินได้ (62)               (386)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (40,150)        (49,961)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (7,741)          (1,579)           
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (13)               (2,260)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -               (30)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (7,754)          (3,869)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน -               100,000         
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,821)          (1,670)           
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (2,821)          98,330           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (50,725)        44,500           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 117,592       176,727         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 66,867         221,227         

    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 7
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 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 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ี หำกสถำณกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำย
บริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล” รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี 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 ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำง
ไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวด
ปัจจุบนัและอนำคต 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่ำงงวด บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจน กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญำเช่ำ ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ก ำหนดขอ้ยกเวน้
ชั่วครำวซ่ึงเกิดในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมเง่ือนไขท่ี
ก ำหนด 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
  

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่
วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมีอิทธิพลต่อบริษทั 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัตลอด
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ทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

2564 2563

ค่าเช่าส านักงาน

       บริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั 240                    240                    

พันบาท

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,945                  6,732                  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 553                    514                    

รวม 6,498                  7,246                  

พันบาท

 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 จ ำนวนเงิน 0.22 ลำ้นบำท และ  
0.22 ลำ้นบำทตำมล ำลบั 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั
 

หลักเกณฑ์ในกำรคดิค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
ค่าเช่าส านกังาน ราคาตลาด
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5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย
หอ้งชุดพกัอาศยั 62,501 62,498 

อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา
ท่ีดิน 109,289 109,107 
งานระหว่างก่อสร้าง 470,847 435,981 
ตน้ทนุการกูย้ืม 5,142 3,499 
รวม 585,278 548,587 

รวมทั้งหมด 647,779 611,085 
 

 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพยท่ี์ส ำคญั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท
2564 2563

ตน้ทนุขาย -                           31,632 

ค่าก่อสร้าง 34,812                     72,927 
โอนเขา้มาจากท่ีดินรอการพฒันา -                           6,458 

ตน้ทนุการกูย้ืมรวมเป็น
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,643 178 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 4 4   
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้ืมตำมสัญญำ (ดูหมำยเหตุ 11) ซ่ึงตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยติ์ดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี สรุป
ไดด้งัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา 439,837 405,249 

ขอ้มูลโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

ประมาณมูลค่าขายของโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยอ์ยูร่ะหว่างด าเนินการขาย 4,575,288 4,575,288 

มูลค่าขายส่วนท่ีโอนการควบคุมใหลู้กคา้แลว้ 2,430,475 2,430,475 
มูลค่าขายตามสญัญาจะซ้ือจะขายรอโอน
การควบคุมใหลู้กคา้ในอนาคต 365,900 366,235 

บริษทัมีภำระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตำมสัญญำท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำให้
เสร็จส้ินภำยใน 1 ปี  

6. ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มี
ดงัน้ี 

 

พันบาท

ยอดยกมา 44,861                
เพ่ิมข้ึน 300                     
รับรู้หกักลบกบัรายไดอ่ื้น (ลูกคา้ผิดสญัญา) (466)
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย -     
ยอดคงเหลือ 44,695 
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7. ที่ดนิรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 507,189              
ซ้ือ/โอนเขา้ 7,741                  
จ าหน่าย -                     
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 514,930              

 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้มืตำมสญัญำ (ดูหมำยเหตุ 10) ซ่ึงท่ีดินรอกำรพฒันำติดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

2564 2563

ท่ีดินรอการพฒันา 311,374 311,374 
 

8. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 68,141                
ซ้ือ/โอนเขา้ 13                      
จ าหน่าย/โอนออก (1)                       
ค่าเส่ือมราคา (2,191)                
ณ  วนัที ่31 มีนาคม 2564 65,962 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 68,141 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 65,962 
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9.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

เจา้หน้ีการคา้
    บคุคลหรือกิจการอ่ืน 3,478                        1,322                        

เจา้หน้ีอ่ืน
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,933                        2,039                        

รวม 7,411                        3,361                        

พันบาท

 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรอ่ืน 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย  

ร้อยละ
ล้านบาท

ร้อยละ
31  มีนาคม 31  ธนัวาคม อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ก าหนด

ผูใ้หกู้ ้ วงเงิน 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี

กิจการอ่ืน 150 147 147 MLR ทุกส้ินเดือน ช าระคืนเงินตน้ภายใน

เดือน ธนัวาคม 2564

มูลหน้ี

 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2563 บริษทัท ำบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำกูเ้งินเพื่อเปล่ียนแปลงระยะเวลำจ่ำยช 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) 
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11. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรอ่ืน 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท

ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย

ผูใ้หกู้ ้ วงเงิน 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี

กิจการอ่ืน 350,000 205,000 205,000 MLR ทุกส้ินเดือน งวด 1 เดือน ธนัวาคม 2564 ไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ภายใน

งวด 2 เดือน ธนัวาคม 2565 ไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ธนัวาคม 2566

งวด 3 เดือน ธนัวาคม 2566 ไม่นอ้ยกว่า 150 ลา้นบาท

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (100,000) (100,000)

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 105,000 105,000 

มูลหน้ี
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บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์(ดูหมำยเหตุ 5)  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน แสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำร
จ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

ครบก าหนดจ่ายช าระหน้ี
ภายใน 1 ปี 100,000 100,000 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 105,000 105,000 

รวม 205,000 205,000 
 

12. เงินรับล่วงหน้ำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนำ้อ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีดงัน้ี 

พันบาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 276,861 
เพ่ิมข้ึน 10,018 
รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย -     
ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 286,879 

     
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซ่ึงซ้ือห้องชุดพกัอำศยัจำกบริษทัและลูกคำ้จ่ำยช ำระค่ำห้องชุดพกัอำศยัทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินรับล่วงหนำ้เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือโอนกำรควบคุมหอ้งชุดพกัอำศยัใหลู้กคำ้ 

13. ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

ประมาณการ ประมาณการ
รับประกนัผลงาน ค่าซ่อมแซม รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 12,186 -     12,186 
เพ่ิมข้ึน 20,041 30,000 50,041 
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (641) (1,555) (2,196)
ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 31,586 28,445 60,031 
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ระหวำ่งงวด 2564 บริษทับนัทึกประมำณกำรค่ำซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคตำมค ำร้องเรียนของนิติบุคคล
อำคำรชุดซ่ึงครบก ำหนดระยะเวลำกำรรับประกนัผลงำนแลว้และปรับปรุงประมำณกำรรับประกนัผลงำนเพิ่มเติมเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรคดัเลือกผูรั้บเหมำเพื่อด ำเนินกำรซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคในอนำคตอนั
ใกล ้

14. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 18,503 17,533 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,503 17,533 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน ระยะยาว 18,503 17,533 

 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 มีดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 17,533                     
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
   ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 874                          
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 96                            

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 18,503                     

พันบาท
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15. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พันบาท

มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ จ  านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 725,625,580 362,813 659,998,559 330,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 725,625,493 362,813 659,998,528 330,000 

2564 2563

 
ผูถื้อหุ้นสำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ทุนจดทะเบียน 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 มีมติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน โดยลดทุนหุ้นสำมญั จ ำนวน 87 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 43.50 บำท 
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16. รำยได้จำกสัญญำท ำกบัลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได้  

พันบาท

2564 2563
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -     68,820 

รายไดค้่าเช่า -     1,977 
ดอกเบ้ียรับ 20 -     
รายไดค้า่บริหารอาคารชุด 1,950 1,950 
รายไดอ่ื้น 310 351 
รวม 2,280 4,278 

รวมทั้งหมด 2,280 73,098 
จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 246 69,070 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,034 4,028 
รวม 2,280 73,098 

วนัท่ี 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
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17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัส ำหรับผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ใชใ้นกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ส่วนงำนธุรกจิ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์  

บริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศ 
ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

บริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำก 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับส่วนงำน 

พันบาท

2564 2563
รายไดต้ามสถานท่ีตั้งของลูกคา้
ยโุรป -     60,030,976 
 เอเชีย -     7,287,097 
รวม -     67,318,073 

 

18. ภำษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)เก่ียวกับภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ด้วย
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั 
หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

  



 

22 

 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

2564 2563
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั -                            -                           

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 12,187                  (831)                     
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 12,187                  (831)                     

พันบาท

  

 กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี
ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (73,879)               3,332                     
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 14,776                20 (666)                       
รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 1,066                  1,422                     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (10,487)               (445)                       
ผลขาดทนุในงวดปัจจุบนั (5,355)                 (311)                       
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั -                      -                         
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 12,187                (831)                       
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 12,187                25 (831)                       

2564 2563

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
พันบาท

2564 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,026                26,839                
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19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

ภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำ ดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 414 414 
 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์มี
ดงัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

สญัญาก่อสร้าง 47,035 17,423 
 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำ มีดงัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563

อตัราค่าบริการต่อเดือน
   ค่าเช่าอาคาร 80 80 
   ค่าบ  ารุงรักษา 573 642 
   ค่าบริการ 283                  276                  

อตัราค่าบริการคงเหลือ
   ค่าบริการ 321                  471                  

 

20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน
ของอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มข้ึน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินฝำกธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน และเงินกูย้มืจำกกิจกำรอ่ืน   



 

24 

 

มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม ดงันั้น มูลค่ำยติุธรรมประมำณข้ึนซ่ึง
เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปล่ียน
ในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำ
ยติุธรรมประมำณข้ึน  

กำรแสดงขอ้มูลมูลค่ำยติุธรรมไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 

พันบาท

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทุน ราคาทุน

วันที ่31 มนีาคม 2564 หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -     -     4,124 4,124 -     11,611 -     11,611 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม

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

หน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสำมำรถสังเกตได้ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงบริษทั
ประมำณข้ึน 

บริษทัพิจำรณำมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 ส ำหรับหลกัทรัพยซ้ื์อขำยนอกตลำดหลกัทรัพย ์อำ้งอิงรำคำจำกนำยหนำ้ ซ่ึงทดสอบ
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไวด้ว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสะทอ้นผลกระทบของ
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและรวมกำรปรับปรุงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของบริษทัและคู่สญัญำตำมควำมเหมำะสม 

ส ำหรับมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำอำ้งอิงกำรปรับ
มูลค่ำของสัญญำท่ีบริษทัท ำไวก้บัธนำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยรำคำตลำด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เพื่อสะทอ้นให้เห็น
ถึงมูลค่ำของสญัญำ ณ เวลำปัจจุบนัมำกข้ึน 
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บริษทัพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนไม่ไดอ้ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด โดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำซ่ึงใชข้อ้มูลไม่สำมำรถสงัเกตไดอ้ยำ่งเป็นนยัส ำคญั เช่น มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรำยงำนล่ำสุดปรับปรุงดว้ย
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรำยกำรท่ีเป็น
อิสระอ่ืนซ่ึงเป็นปัจจุบนัและสังเกตได้
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