
 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธ ิพร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)   

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับไตรมาส 1 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2565 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2565 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ

ทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมด ซึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(นางสาวเขมนนัท ์ใจชืน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8260 

 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 พนับาท

31 มีนาคม  2565 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,980                      73,590                      

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 4, 5 639,307                    705,756                    

สินคา้คงเหลือ 1,193                        1,174                        

ตน้ทุนส่วนเพมิเพอืการไดม้าซึงสญัญา 6 45,197                      48,366                      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,251                        2,542                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 730,928                    831,428                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 207                           207                           

ทีดินรอการพฒันา 7 522,678                    520,632                    

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 3,853                        3,920                        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 65,216                      66,041                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 270                           317                           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 1,570                        -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 52,719                      54,646                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,980                        1,258                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 648,493                    647,021                    

รวมสินทรัพย์ 1,379,421                 1,478,449                 

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาล 2



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 พนับาท

31 มีนาคม  2565 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 6,231                        5,829                        

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการอืน 11 3,000                        -                           

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 186,000                    245,000                    

หนีสินตามสญัญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 557                           -                           

เงินรับล่วงหนา้ 13 298,223                    332,727                    

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 622                           1,603                        

ประมาณการหนีสิน 14 30,000                      41,605                      

เงินประกนัผลงาน 8,314                        13,143                      

หนีสินหมุนเวียนอืน 12,703                      14,217                      

รวมหนีสินหมุนเวยีน 545,650                    654,124                    

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 12 209,300                    209,300                    

หนีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 9 1,019                        -                           

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 15 22,515                      21,436                      

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 232,834                    230,736                    

รวมหนีสิน 778,484                    884,860                    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

หุน้สามญั 16 362,813                    362,813                    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                    191,414                    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

       สาํรองตามกฎหมาย 26,792                      26,792                      

       สาํรองหุน้ทุนซือคืน 13,234                      13,234                      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19,918                      12,570                      

หุน้ทุนซือคืน (13,234)                    (13,234)                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 600,937                    593,589                    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,379,421                 1,478,449                 

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาล 3



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 พันบาท

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการขาย 17 132,954                    -                           

ตน้ทุนขาย (81,054)                    (52,722)                    

กําไร(ขาดทุน)ขันต้น 51,900                      (52,722)                    

รายไดอื้น 17 2,699                        2,280                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (25,404)                    (4,580)                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (16,542)                    (17,679)                    

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 12,653                      (72,701)                    

ตน้ทุนทางการเงิน (3,379)                      (1,178)                      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,274                        (73,879)                    

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 19 (1,926)                      12,187                      

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 7,348                        (61,692)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน -                           -                           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 7,348                        (61,692)                    

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.01                          (0.09)                        

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 725,625,493             725,625,493             

       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 4



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ต ีจํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 พันบาท

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซือคืน ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 362,813            191,414           26,792             13,234          12,570            (13,234)           593,589                  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                    -                   -                   -                7,348              -                  7,348                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 362,813            191,414           26,792             13,234          19,918            (13,234)           600,937                  

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                    -                   -                   -                (61,692)          -                  (61,692)                   

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 5



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 พันบาท

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 9,274                 (73,879)              

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมการดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,606                 2,350

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 82                      520                    

ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย์ 10                      -                     

ดอกเบียรับ -                     (20)                     

ตน้ทุนทางการเงิน 3,379                 1,178                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 15,351               (69,851)              

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 66,450               (35,052)              

สินคา้คงเหลือ (18)                     -                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,208                 (1,490)                

ตน้ทุนส่วนเพมิเพือการไดม้าซึงสัญญา 3,169                 166                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                     (1)                       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 402                    4,050                 

เงินรับล่วงหนา้ (34,504)              10,018               

ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (981)                   49,845               

ประมาณการหนีสิน (11,605)              -                     

เงินประกนัผลงาน (4,829)                1,080                 

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,079                 970                    

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,514)                157                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 34,208               (40,108)              

รับดอกเบีย -                     20                      

จ่ายภาษีเงินได้ (723)                   (62)                     

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 33,485               (40,150)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือทีดินรอการพฒันา (2,046)                (7,741)                

ซืออาคารและอุปกรณ์ (1,534)                (13)                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,580)                (7,754)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 6



บริษัท ร่มโพธิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 พันบาท

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน 3,000                 -                     

จ่ายชาํระหนีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอืน (59,000)              -                     

จ่ายชาํระหนีคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (136)                   -                     

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,379)                (2,821)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (59,515)              (2,821)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (29,610)              (50,725)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 73,590               117,592             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 43,980               66,867               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาล 7
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บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565                                                                                 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและ                        
ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 – 444/1 ถนนประชำอุทิศ แขวงหว้ยขวำ้ง เขตหว้ยขวำ้ง กรุงเทพมหำนคร 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

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

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2565 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์มี
แนวโน้มลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนและผลกระทบ
ต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวเพื่อประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น
อยำ่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี หำกสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำยบริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส 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 2564 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยจัดท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัและน ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพื่อใชใ้นประเทศไทยเป็นทำงกำรตำมกฎหมำย
และงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

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 ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวด
ปัจจุบนัและอนำคต 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหวำ่งงวด บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
บำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือวำ่กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงิน 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
  

4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่
วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 



 

10 

 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่
วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 
2564 แสดงดงัน้ี 

2565 2564

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

       บริษทั พนา๑ooo เมืองตน้ไม ้จ  ากดั 520                     -                      

ซ้ืออาคาร

       บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั 262                     -                      

ค่าเช่าส านักงาน

       บริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั -                      240                     

พนับาท

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,422                  5,945                  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 572                     553                     

รวม 5,994                  6,498                  

พนับาท

 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 จ ำนวนเงิน 0.28 ลำ้นบำท และ  
0.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั
บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบคุคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด
บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นเป็นบคุคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด
 

หลักเกณฑ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบายการก าหนดราคา
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด
ซ้ืออาคาร ราคาตลาด
ค่าเช่าส านกังาน ราคาตลาด

 
 

5. ต้นทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 
พนับาท

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย
ห้องชุดพกัอาศยั 473,642 541,278 

อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา
ท่ีดิน 58,971 58,970 
งานระหว่างก่อสร้าง 106,694 105,508 

รวม 639,307 705,756 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 แสดง
ดงัน้ี 

พนับาท
2565 2564

ตน้ทนุขาย 79,660                      -     

ค่าก่อสร้าง 13,211                      34,812 

ตน้ทนุการกูย้มืรวมเป็น
ตน้ทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -     1,643 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) -     4 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงเพื่อเป็นหลกัประกัน
วงเงินกูย้ืมตำมสัญญำ (ดูหมำยเหตุ 11 และ 12) ซ่ึงตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพยติ์ดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิ
ทำงบญัชี ดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย 430,347               468,225               
อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันา 111,779 -     

ขอ้มูลโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

ประมาณมูลค่าขายของโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพยอ์ยู่ระหว่างด าเนินการขาย 2,485,219 2,485,219 

มูลค่าขายส่วนท่ีโอนการควบคุมให้ลูกคา้แลว้ 1,516,742 1,383,917 
มูลค่าขายตามสญัญาจะซ้ือจะขายรอโอน
การควบคุมให้ลูกคา้ในอนาคต 464,809 404,556 

บริษทัมีภำระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตำมสัญญำท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำให้
เสร็จส้ินภำยใน 1 ปี  
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6. ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือกำรได้มำซ่ึงสัญญำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดง
ดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา 48,366                 
เพ่ิมข้ึน 12,616                 
รับรู้หักกลบกบัรายไดอ่ื้น (ลูกคา้ผิดสญัญา) (250)
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย (15,535)
ยอดคงเหลือ 45,197 

 
7. ที่ดินรอกำรพฒันำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีดินรอกำรพฒันำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 520,632              
ซ้ือ/โอนเขา้ 2,046                  
จ าหน่าย -                      
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 522,678              

 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินรอกำรพฒันำ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้ืมตำมสัญญำ (ดูหมำยเหตุ 11 และ 12) ซ่ึงท่ีดินรอกำรพฒันำติดภำระหลกัประกนัแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี  แสดง
ดงัน้ี 

 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

ท่ีดินรอการพฒันา 518,790 378,440 
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8. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์      

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท
มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 66,041                
ซ้ือ/โอนเขา้ 9,007                  
จ าหน่าย/โอนออก (7,483)                 
ค่าเส่ือมราคา (2,349)                 
ณ  วนัที่ 31 มีนาคม 2565 65,216 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 66,041                

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 65,216                
 

9. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 -     
เพ่ิมข้ึน 1,713 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (143)
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2565 1,570 
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,650 
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (74)

สุทธิ 1,576 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (557)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,019 

  
รำยกำรเปล่ียนแปลงหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา -                       
ท าสญัญาเช่า 1,713                    
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 13                         
จ่ายช าระหน้ี (150)
ยอดคงเหลือ 1,576                    

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี ดงัน้ี 

พนับาท

ดอกเบ้ียรอ
ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มูลค่าปัจจุบนั ตดัจ าหน่าย ค่าเช่าขั้นต ่า

ภายใน 1 ปี 557                           43                             600                           

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,019                        31                             1,050                        
รวม 1,576                        74                             1,650                        
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2565 2564

เจา้หน้ีการคา้
    บคุคลหรือกิจการอ่ืน 1,678                         2,670                         

เจา้หน้ีอ่ืน
    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,553                         3,159                         

รวม 6,231                         5,829                         

พนับาท

 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรอ่ืน 

   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ประกอบดว้ย  

ร้อยละ
ล้านบาท พันบาท อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ก าหนด

ผูใ้ห้กู้ วงเงิน มูลหน้ี ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี

กิจการอ่ืน 180 3,000       MLR ทกุส้ินเดือน ช าระคืนเงินตน้ภายในเดือน มีนาคม 2566
 

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้มืจำกกิจกำรอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา -                      
บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม 3,000                   
หัก จ่ายช าระหน้ีคืน -                      
ยอดคงเหลือ 3,000 

 
หลักประกัน 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(ดูหมำยเหตุ 5) และท่ีดินรอกำรพฒันำ       
(ดูหมำยเหตุ 7)  
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12. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ร้อยละ

ล้านบาท 31 มีนาคม 31 ธันวาคม อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย

ผูใ้ห้กู้ วงเงิน 2565 2564 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี

กิจการอ่ืน 350 250,300 309,300 MLR ทกุส้ินเดือน ปี 2564 จ่ายช าระเงินตน้ไม่น้อยกว่า จ  านวนเงิน 5.30 ลา้นบาท ภายใน

ปี 2565 จ่ายช าระเงินตน้ไม่น้อยกว่า จ  านวนเงิน 100 ลา้นบาท ธันวาคม 2566

จ่ายช าระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม 2566

147 145,000                 145,000                 MLR ทกุส้ินเดือน ปี 2564 จ่ายช าระเงินตน้ไม่น้อยกว่า จ  านวนเงิน 2 ลา้นบาท ภายใน

จ่ายช าระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565

รวม 395,300 454,300 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (186,000) (245,000)

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 209,300 209,300 

มูลหน้ี
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กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกู้ยืมจำกกิจกำรอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 
แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564
ยอดยกมา 454,300               205,000               
บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม -                      -                      
หัก จ่ายช าระหน้ีคืน (59,000) -                      
ยอดคงเหลือ 395,300 205,000 

 
บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงในตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์(ดูหมำยเหตุ 5) และท่ีดินรอกำรพฒันำ       
(ดูหมำยเหตุ 7)  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรอ่ืน แสดงตำมระยะเวลำครบ
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี แสดงดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

ครบก าหนดจ่ายช าระหน้ี
ภายใน 1 ปี 186,000 245,000 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 209,300 209,300 

รวม 395,300 454,300 
 

13. เงินรับล่วงหน้ำ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนำ้ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 332,727 
เพ่ิมข้ึน 98,869 
รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย (133,373)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 298,223 

     
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซ่ึงซ้ือห้องชุดพกัอำศยัจำกบริษทัและลูกคำ้จ่ำยช ำระค่ำห้องชุดพกัอำศยัทั้งหมดหรือ
บำงส่วน ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินรับล่วงหนำ้เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือโอนกำรควบคุมหอ้งชุดพกัอำศยัใหลู้กคำ้ 
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14. ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ประมาณการ ประมาณการ
รับประกนัผลงาน ค่าซ่อมแซม รวม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 11,505 30,100 41,605 
เพ่ิมข้ึน 751 397 1,148 
รายจ่ายเกิดข้ึนจริง (94) (12,659) (12,753)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 12,162 17,838 30,000 

 
บริษทับนัทึกประมำณกำรค่ำซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคตำมค ำร้องเรียนของนิติบุคคลอำคำรชุด
ซ่ึงครบก ำหนดระยะเวลำกำรรับประกันผลงำนแล้วและปรับปรุงประมำณกำรรับประกันผลงำนเพิ่มเติมเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

15. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 22,515 21,436 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 22,515 21,436 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 22,515 21,436 
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนำคม 2565 แสดงดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 21,436                      
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
   ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 962                           
   ตน้ทนุดอกเบ้ีย 117                           

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 22,515                         

พนับาท

 

16. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวทุนเรือนหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ จ  านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 725,625,493 362,813 725,625,580 362,813 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 725,625,493 362,813 725,625,580 362,813 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 725,625,493 362,813 725,625,493 362,813 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 725,625,493 362,813 725,625,493 362,813 

2565 2564

 
ผูถื้อหุ้นสำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียงส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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17. รำยได้จำกสัญญำท ำกับลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได้  

พนับาท

2565 2564
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 132,954 -     

ดอกเบ้ียรับ -     20 
รายไดค้า่บริหารอาคารชุด 1,950 1,950 
รายไดอ่ื้น 749 310 
รวม 2,699 2,280 

รวมทั้งหมด 135,653 2,280 
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 133,643 246 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 2,010 2,034 
รวม 135,653 2,280 

วนัท่ี 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
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18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทส ำหรับผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
โดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดั
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ส่วนงำนธุรกิจ 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนงำนภูมิศำสตร์  

บริษัทด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยได้จำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพย์ใน
ต่ำงประเทศ ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

บริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ เน่ืองจำกบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำก 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับส่วนงำน 

พนับาท

2565 2564
รายไดต้ามสถานท่ีตั้งของลูกคา้
ยุโรป 94,983 -     
 เอเชีย 19,493 -     
สหรัฐอเมริกา 14,945 
 ออสเตรเลีย 3,533 
รวม 132,954 -     

 

19. ภำษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)เก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 ดว้ย
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำด
วำ่จะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปี
บญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 
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รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

2565 2564
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั -                             -                            

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (1,926)                    12,187                  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,926)                    12,187                  

พนับาท

  

 กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีเงินไดแ้ทจ้ริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี
ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 8,552                   (73,879)                  
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (1,710)                  20 14,776                    
รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ (161)                     1,066                      
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 1,703                   (10,487)                  
ขาดทนุสะสมยกมา 168                      -                         
ผลขาดทนุในงวดปัจจุบนั -                       (5,355)                    
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั -                       -                         
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (1,926)                  12,187                    
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 (1,926)                  16 12,187                    

2565 2564

 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,719                 54,646                 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

ก) ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระผกูพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

หนังสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 207 207 
 

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์แสดงดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

สญัญาก่อสร้าง 13,749 13,754 
 

ค) บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำ แสดงดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2565 2564

อตัราค่าบริการต่อเดือน
   ค่าบ  ารุงรักษา 357 545 
   ค่าบริการ 80                     83                     

อตัราค่าบริการคงเหลือ
   ค่าบริการ 792                   702                   

 

หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

บริษทัถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีฐำนผิดสัญญำและเรียกค่ำเสียหำยและขอคืนเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
หอ้งชุดพกัอำศยั จ ำนวน 2 คดี ทุนทรัพย ์จ ำนวนเงิน 6.28 ลำ้นบำท และ 6.27 ลำ้นบำท 

วนัท่ี 25 เมษำยน 2565 บริษทัท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมทั้ง 2 คดี โดยโจทกแ์ละจ ำเลยตกลงยกเลิกสัญญำ
เช่ำระยะยำวห้องชุดพกัอำศยั และบริษทัตกลงคืนเงินรับล่วงหน้ำบำงส่วน (ค่ำเช่ำ) ให้แก่โจทก์ จ ำนวนเงินรวม 
1.20 ลำ้นบำท  
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21. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือ
ตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มขึ้น 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินฝำกธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน และเงินกูย้มืจำกกิจกำรอ่ืน  

มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้น มูลค่ำยุติธรรม
ประมำณขึ้นซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้น
จริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกนัอำจมี
ผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำยติุธรรมประมำณขึ้น  

กำรแสดงขอ้มูลมูลค่ำยุติธรรมไม่รวมมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 

พนับาท

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร ผ่านก าไรขาดทนุ ราคาทนุ

วันที ่31 มีนาคม 2565 หรือขาดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

สินทรัพย์เปิดเผยมูลค่ายตุธิรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -     -     3,853 3,853 -     11,593 -     11,593 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

 
ระดบั 1 :  ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตลำดหลักทรัพย์) ส ำหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ระดบั 2 :  ขอ้มูลอ่ืนสำมำรถสังเกตได้ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึง
บริษทัประมำณขึ้น 
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