
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8260 

 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)   

งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565 

 



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 พนับาท

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,602                     73,590                     
ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 4, 5 587,945                   705,756                   
สินคา้คงเหลือ 1,051                       1,174                       
ตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสญัญา 6 42,638                     48,366                     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,822                       2,542                       
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 697,058                   831,428                   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 207                          207                          
ท่ีดินรอการพฒันา 7 522,886                   520,632                   
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3,785                       3,920                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 62,891                     66,041                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 223                          317                          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 5,243                       -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 50,992                     54,646                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,583                       1,258                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 648,810                   647,021                   
รวมสินทรัพย์ 1,345,868                1,478,449                

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 2



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 พนับาท

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 7,215                       5,829                       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 11 3,000                       -                           
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 145,100                   245,000                   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 433                          -                           
เงินรับล่วงหนา้ 13 296,013                   332,727                   
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 622                          1,603                       
ประมาณการหน้ีสิน 14 30,434                     41,605                     
เงินประกนัผลงาน 7,380                       13,143                     
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,766                       14,217                     
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 499,963                   654,124                   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 12 209,300                   209,300                   
หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 9 4,907                       -                           
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15 23,601                     21,436                     
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 200                          -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 238,008                   230,736                   
รวมหนีสิ้น 737,971                   884,860                   
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

หุน้สามญั 16 362,813                   362,813                   
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 191,414                   191,414                   
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 
       สาํรองตามกฎหมาย 26,792                     26,792                     
       สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 13,234                     13,234                     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,878                     12,570                     
หุน้ทุนซ้ือคืน (13,234)                    (13,234)                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 607,897                   593,589                   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,345,868                1,478,449                

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 3



บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 พนับาท

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้จากการขาย 17 113,449           3,338               246,403           3,338               
ตน้ทุนขาย (64,252)            (17,813)            (145,306)          (70,536)            
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 49,197             (14,475)            101,097           (67,198)            
รายไดอ่ื้น 17 3,752               2,985               6,451               5,265               
ค่าใชจ่้ายในการขาย (21,156)            (4,549)              (46,560)            (9,129)              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (19,905)            (15,772)            (36,447)            (33,449)            
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 11,888             (31,811)            24,541             (104,511)          
ตน้ทุนทางการเงิน (3,200)              (1,191)              (6,579)              (2,369)              
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 8,688               (33,002)            17,962             (106,880)          
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 19 (1,728)              8,939               (3,654)              21,125             
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 6,960               (24,063)            14,308             (85,755)            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 6,960               (24,063)            14,308             (85,755)            

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01                 (0.03)                0.02                 (0.12)                
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 725,625,493    725,625,493    725,625,493    725,625,493    

สามเดือน หกเดือน

       หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 4



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 พันบาท

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม สาํรอง รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 362,813            191,414           26,792             13,234          12,570           (13,234)           593,589                  
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                   -                  -                   -               14,308           -                  14,308                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 362,813            191,414           26,792             13,234          26,878           (13,234)           607,897                  

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 362,813            191,414           26,792             13,234          126,640         (13,234)           707,659                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                   -                  -                   -               (85,755)          -                  (85,755)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 362,813            191,414           26,792             13,234          40,885           (13,234)           621,904                  

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาล 5



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 พันบาท

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 17,962               (106,880)           
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมการดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,251                 4,726
ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพย์ 13                      529                    
ดอกเบ้ียรับ (24)                    (47)                    
ตน้ทุนทางการเงิน 6,579                 2,369                 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 29,781               (99,303)             
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 117,812             (62,159)             
สินคา้คงเหลือ 124                    -                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 719                    (4,203)               
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญา 5,728                 1,116                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                    4                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,385                 3,854                 
เงินรับล่วงหนา้ (36,714)             12,763               
ประมาณการตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (981)                  -                    
ประมาณการหน้ีสิน (11,171)             60,618               
เงินประกนัผลงาน (5,763)               1,970                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,165                 1,937                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,451)               85                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 200                    -                    
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 98,834               (83,318)             
รับดอกเบ้ีย 24                      47                      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,326)               (163)                  
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 97,532               (83,434)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 6



บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 พันบาท

2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดินรอการพฒันา (2,254) (8,039)               
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,576)               (512)                  
จาํหน่ายอุปกรณ์ -                    22                      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,830)               (8,529)               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 3,000                 45,000               
จ่ายชาํระหน้ีคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน (99,900)             -                    
จ่ายชาํระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (211)                  -                    
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (6,579)               (5,737)               
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (103,690)           39,263               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,988)               (52,700)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 73,590               117,592             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 63,602               64,892               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 7
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บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565                                                              “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและ                        

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 – 444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงหว้ยขวา้ง เขตหว้ยขวา้ง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

(mai)” 

งบการเงินระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” รวมถึง

การตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ และบริษทัแสดงรายการในงบ

แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดใน

รูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินประจาํปีล่าสุด  

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัและนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทยเป็นทางการตามกฎหมาย

และงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ

กาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้

สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์

แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่าง

ไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ

กระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด

ปัจจุบนัและอนาคต 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหว่างงวด บริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานรายงานทาง

การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
  

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัหรือถูกบริษทัควบคุมไม่

วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายรวมถึงบริษทัหรือบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพล

ต่อบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัท่ีมีอาํนาจการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

บริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 

2564 แสดงดงัน้ี 

2565 2564

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

       บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั -                     20                       

       บริษทั พนา๑ooo เมืองตน้ไม ้จาํกดั 3,720                  -                     

ซ้ืออาคาร

       บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั 262                     -                     

ค่าเช่าสํานักงาน

       บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั -                     480                     

พนับาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

2565 2564

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 9,376                  10,739                

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,144                  1,107                  

รวม 10,520                11,846                

พนับาท

 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 จาํนวนเงิน 0.50 ลา้นบาท และ  

0.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั สาม ธนัวา จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด

บริษทั โมโน กรุ๊ป จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคล

ในครอบครัวใกลชิ้ด

 

หลกัเกณฑ์การคดิค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคาตลาด

ซ้ืออาคาร ราคาตลาด

ค่าเช่าสาํนกังาน ราคาตลาด
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5. ต้นทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2565 2564

อสงัหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย

หอ้งชุดพกัอาศยั 418,148 541,278 

อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา

ท่ีดิน 58,971 58,970 

งานระหวา่งก่อสร้าง 110,826 105,508 

รวม 587,945 705,756 
 

 

รายการเปล่ียนแปลงตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดง

ดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

ตน้ทุนขาย 143,130                   1,367 

ค่าก่อสร้าง 25,319                     63,169 

ตน้ทุนการกูย้ืมรวมเป็น

ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -     3,364 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) -     4 

  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพื่อเป็นหลกัประกนั

วงเงินกูย้มืตามสัญญา (ดูหมายเหตุ 11 และ 12) ซ่ึงตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยติ์ดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี ดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

อสังหาริมทรัพยพ์ร้อมขาย 382,228               468,225               

อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพัฒนา 112,080 -     
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ขอ้มูลโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

ประมาณมูลคา่ขายของโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอ์ยูร่ะหวา่งดาํเนินการขาย 2,504,712 2,485,219 

มูลคา่ขายส่วนที่โอนการควบคุมให้ลูกคา้แลว้ 1,627,546 1,383,917 

มูลคา่ขายตามสัญญาจะซ้ือจะขายรอโอน

การควบคุมให้ลูกคา้ในอนาคต 307,685 404,556 
 

บริษทัมีภาระยงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินตามสัญญาทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญา

ใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ปี  

6. ต้นทุนส่วนเพิม่เพ่ือการได้มาซ่ึงสัญญา 

รายการเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่วนเพิ่มเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญา สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดง

ดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา 48,366                 

เพ่ิมขึ้น 24,259                 

รับรู้หักกลบกบัรายไดอ้ื่น (ลูกคา้ผิดสัญญา) (27,929)

รับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายในการขาย (2,058)

ยอดคงเหลือ 42,638 

 
7. ที่ดนิรอการพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงท่ีดินรอการพฒันา สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 520,632              

ซ้ือ/โอนเขา้ 2,254                  

จาํหน่าย -                     

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 522,886              
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัจดจาํนองท่ีดินรอการพฒันา เพื่อใช้เป็นหลกัประกนั

วงเงินกูย้ืมตามสัญญา (ดูหมายเหตุ 11 และ 12) ซ่ึงท่ีดินรอการพฒันาติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชี 

แสดงดงัน้ี 

 

พนับาท

2565 2564

ที่ดินรอการพัฒนา 518,998 378,440 
 

8. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์      

รายการเปล่ียนแปลงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 66,041             

ซ้ือ/โอนเขา้ 9,049               

จาํหน่าย/โอนออก (7,486)             

ค่าเส่ือมราคา (4,713)             

ณ  วนัที่ 30 มถุินายน 2565 62,891 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั

ณ  วนัที่ 30 มถุินายน 2565 62,891             

 
9. สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 -     

เพ่ิมขึ้น 5,551 

หัก คา่ตดัจําหน่าย (308)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 5,243 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 6,180 

หัก ดอกเบี้ยรอตดับญัชี (840)

สุทธิ 5,340 

หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (433)

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่า 4,907 

  

รายการเปล่ียนแปลงหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา -                       

ทาํสัญญาเชา่ 5,551                    

ดอกเบี้ยตดัจําหน่าย 89                         

จ่ายชาํระหน้ี (300)

ยอดคงเหลือ 5,340                    

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี ดงัน้ี 

พนับาท

ดอกเบี้ยรอ

กาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี มูลคา่ปัจจุบนั ตดัจําหน่าย คา่เชา่ขั้นตํ่า

ภายใน 1 ปี 433                           167                           600                           

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 2,893                        587                           3,480                        

เกิน 5 ปี 2,014                        86                             2,100                        

รวม 5,340                        840                           6,180                        
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

2565 2564

เจา้หน้ีการคา้ 1,966                        2,670                        

เจา้หน้ีอ่ืน

    ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,149                        3,159                        

รวม 7,115                        5,829                        

พนับาท

 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการอ่ืน 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย  

ร้อยละ

ล้านบาท พนับาท อา้งอิงอตัรา การจ่ายชาํระ กาํหนด

ผูใ้หกู้ ้ วงเงิน มูลหน้ี ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายชาํระหน้ี

กิจการอ่ืน 180 3,000       MLR ทุกส้ินเดือน ชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือน มีนาคม 2566

 

รายการเพิ่มข้ึนและลดลงเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา -                      

บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม 3,000                   

หัก จ่ายชาํระหน้ีคืน -                      

ยอดคงเหลือ 3,000 

 

หลกัประกนั 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ดูหมายเหตุ 5) และท่ีดินรอการพฒันา       

(ดูหมายเหตุ 7)  
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการอ่ืน 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท ร้อยละ

ล้านบาท อา้งอิงอตัรา การจ่ายชาํระ ระยะเวลา กาํหนดการจ่าย

ผูใ้ห้กู ้ วงเงิน 2565 2564 ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย การจ่ายชาํระหน้ี ชาํระหน้ี

กิจการอื่น 350 209,400 309,300 MLR ทุกส้ินเดือน ปี 2564 : เงินตน้ไม่น้อยกวา่ จํานวนเงิน 5.30 ลา้นบาท ภายใน

ปี 2565 : เงินตน้ไม่น้อยกวา่ จํานวนเงิน 100 ลา้นบาท ธันวาคม 2566

และเงินตน้ส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2566

147 145,000                 145,000                 MLR ทุกส้ินเดือน ปี 2564 : เงินตน้ไม่น้อยกวา่ จํานวนเงิน 2 ลา้นบาท ภายใน

และเงินตน้ส่วนที่เหลือภายในวนัที่ 9 ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565

รวม 354,400 454,300 

หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (145,100) (245,000)

เงินกู้ยืมระยะยาว 209,300 209,300 

มูลหน้ี
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การเพิ่มข้ึนและลดลงเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

ยอดยกมา 454,300               205,000               

บวก กูย้ืมเงินเพ่ิม -                      -                      

หัก จ่ายชาํระหน้ีคืน (99,900) -                      

ยอดคงเหลือ 354,400 205,000 

 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(ดูหมายเหตุ 5) และท่ีดินรอการพฒันา           

(ดูหมายเหตุ 7)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน แสดงตามระยะเวลาครบ

กาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

ครบกาํหนดจ่ายชาํระหน้ี

ภายใน 1 ปี 145,100 245,000 

เกิน 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 209,300 209,300 

รวม 354,400 454,300 

 

13. เงินรับล่วงหน้า 

รายการเปล่ียนแปลงเงินรับล่วงหนา้ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 332,727 

เพ่ิมขึ้น 211,736 

รับรู้เป็นรายไดจ้ากการขาย (243,489)

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (4,961)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 296,013 

      

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ซ่ึงซ้ือหอ้งชุดพกัอาศยัจากบริษทัและลูกคา้จ่ายชาํระค่าห้องชุดพกัอาศยัทั้งหมดหรือบางส่วน 

ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินรับล่วงหนา้เป็นรายไดจ้ากการขายเม่ือโอนการควบคุมหอ้งชุดพกัอาศยัใหลู้กคา้ 
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14. ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ประมาณการ ประมาณการ

รับประกนัผลงาน คา่ซ่อมแซม รวม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 11,505 30,100 41,605 

เพ่ิมขึ้น 1,288 397 1,685 

รายจ่ายเกิดขึ้นจริง (197) (12,659) (12,856)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 12,596 17,838 30,434 

 

บริษทับนัทึกประมาณการค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตามคาํร้องเรียนของนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึง

ครบกาํหนดระยะเวลาการรับประกนัผลงานแลว้และปรับปรุงประมาณการรับประกันผลงานเพิ่มเติมเพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

15. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2565 2564

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพัน 23,601 21,436 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 23,601 21,436 

หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -     -     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 23,601 21,436 
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รายการเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2565 แสดงดงัน้ี 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 21,436                      

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,931                        

   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 234                           

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 23,601                      
   

พนับาท

 

16. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

มูลคา่หุ้น

ที่ตราไว้ จํานวนหุ้น จํานวนเงิน จํานวนหุ้น จํานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ

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

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

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

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

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

2565 2564

 

ผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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17. รายได้จากสัญญาทํากบัลูกค้า 

การจาํแนกรายไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

ประเภทของสินค้าหรือบริการ

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 246,403 3,338 

ดอกเบี้ยรับ 24 47 

รายไดค้า่บริหารอาคารชดุ 3,900 3,900 

รายไดอ้ื่น 2,527 1,318 

รวม 6,451 5,265 

รวมทั้งหมด 252,854 8,603 

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 248,792 4,514 

ตลอดชว่งเวลาหน่ึง 4,062 4,089 

รวม 252,854 8,603 

 

18. ส่วนงานดาํเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัสาํหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

เพื่อใชใ้นการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจาก

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก

การดาํเนินงานในงบการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

ส่วนงานธุรกจิ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ส่วนงานภูมิศาสตร์  

บริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 

ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ 
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19. ภาษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้รายได(้ค่าใช้จ่าย)เก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดว้ย

ประมาณการท่ีดีท่ีสุด โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินได้คา้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชี

เดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 แสดงดงัน้ี 

2565 2564

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั

สาํหรับงวดปัจจุบนั -                             -                            

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (3,654)                    21,125                  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (3,654)                    21,125                  

พนับาท

  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2565 2564

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,986                 54,646                 
 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

ก) ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัเก่ียวกบัภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

หนังสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 207 207 
 

ข) บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

สัญญากอ่สร้าง 1,919 13,754 
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ค) บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญา แสดงดงัน้ี 

พนับาท

2565 2564

อตัราคา่บริการตอ่เดือน

   คา่บาํรุงรักษาและคา่บริการ 992                   628                   

อตัราคา่บริการคงเหลือ

   คา่บริการ 878                   702                   

 

หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

บริษทัถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีฐานผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายและขอคืนเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาเช่าระยะยาวหอ้งชุด

พกัอาศยั จาํนวน 2 คดี ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน 6.28 ลา้นบาท และ 6.27 ลา้นบาท 

วนัท่ี 25 เมษายน 2565 บริษทัทาํสัญญาประนีประนอมยอมความทั้ง 2 คดี โดยโจทก์และจาํเลยตกลงยกเลิกสัญญาเช่า

ระยะยาวห้องชุดพกัอาศยั และบริษทัตกลงคืนเงินรับล่วงหนา้บางส่วน (ค่าเช่า) ให้แก่โจทก ์จาํนวนเงินรวม 1.20 ลา้น

บาท  
 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาท่ีทาํใหสิ้นทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสาร

ทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด เงินฝากธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืจากกิจการอ่ืน  

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมประมาณ

ข้ึนซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาด

แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมประมาณข้ึน  

การแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมไม่รวมมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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พนับาท

มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไร ผา่นกาํไรขาดทุน ราคาทุน

วันที� 30 มิถุนายน 2565 หรือขาดทุน เบด็เสร็จอื่น ตดัจําหน่าย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -     -     3,785 3,785 -     11,593 -     11,593 

มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยุติธรรม

 

ระดบั 1 :  ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตซ่ึง

บริษทัประมาณข้ึน 
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