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หนา้ 1 จากทัง้หมด 3 หนา้ 

ท่ี TITLE 004/2565 

        วนัท่ี 25 เมษายน 2565 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 ปี  2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บรษิัท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอชีแ้จงผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่ง

มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 

    
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 1 ปี 2564 การเปลี่ยนแปลง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 132.95 98.01 0.00 0.00 132.95 1,329,499,900.00 

ตน้ทนุขายและใหบ้รกิาร 81.05 59.75 52.72 2,312.27 28.33 53.74 

กาํไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ 51.90 38.26 (52.72) (2,312.27) 104.62 (198.44) 

รายไดอ่ื้น 2.70 1.99 2.28 100.00 0.42 18.42 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้่าย 54.60 40.25 (50.44) (2,212.27) 105.04 (208.25) 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 25.40 18.72 4.58 200.88 20.82 454.59 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 16.54 12.19 17.68 775.44 (1.14) (6.45) 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการ

เงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 12.66 9.33 (72.70) (3,188.58) 85.36 (117.41) 

ตน้ทนุทางการเงิน 3.38 2.49 1.18 51.75 2.20 186.44 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษี

เงินได ้ 9.28 6.84 (73.88) (3,240.34) 83.16 (112.56) 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 1.93 1.42 (12.19) (534.65) 14.12 (115.83) 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 7.35 5.42 (61.69) (2,705.69) 69.04 (111.91) 

1. รายได ้
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หนา้ 2 จากทัง้หมด 3 หนา้ 

1.1.  บรษิัทมีรายไดจ้ากการขาย สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 132.95 ลา้นบาท ต่างจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 ทาํให้ลูกคา้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติไม่

สามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดต้ามกาํหนด สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2565 รายไดจ้ากการขายโดยส่วนใหญ่เป็น

รายไดข้องโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 5 ซึ่งเริ่มโอนตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2564 

1.2.   บริษัทมีรายไดอ่ื้นสาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2.70 ลา้นบาท มาจากการยึดเงินจองและเงินดาวน์

ของลกูคา้ท่ีผิดสญัญา  และรายไดจ้ากค่าบรหิารนิติบคุคลอาคารชดุ 

2. ต้นทุนขาย 

บรษิัทมีตน้ทุนขาย สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 81.05 ลา้นบาท  เป็นตน้ทุนขายท่ีสอดคลอ้งกับรายไดจ้ากการ

ขาย  ต่างจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีเกิดจากการประมาณการค่าซ่อมแซมและปรบัปรุงระบบสาธารณปุโภคตามคาํ

รอ้งเรียนของนิติบุคคลอาคารชดุซึ่งครบกาํหนดระยะเวลาการรบัประกนังานแลว้และปรบัปรุงประมาณการรบัประกัน

ผลงานเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3. ค่าใช้จ่าย 

3.1.  บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 25.40 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 20.82 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงหลกัมาจากค่าใชจ้่ายผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ขาย ซึ่งไดแ้ก่ ค่านายหนา้จากการขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการคา้ (ขาย) จากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้ง

ชดุ ตามขอ้กาํหนดสญัญา 

3.2.  บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 16.54 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่าย

เก่ียวกบัพนกังาน , ค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์น และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอ่ืน 

4. ต้นทุนทางการเงนิ  

บรษิัทมีตน้ทุนทางการเงิน สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 3.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี

ก่อนเท่ากับ 2.20 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัย เพ่ือใช้เป็นทุน

หมนุเวียนในกิจการ และดอกเบีย้เงินกูย้ืมท่ีเกิดขึน้หลงัจากการก่อสรา้งโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 5 เสรจ็ จะ

บนัทึกเป็นตน้ทนุทางการเงินในงบกาํไรขาดทนุ 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บรษิัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 1.93 ลา้นบาท ต่างจากปีช่วงเดียวกันของปีก่อนเกิด

จากการปรบัรุงประมาณการภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (deferred income tax) 



        

     บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอรตี์ ้จาํกัด (มหาชน) 
     444-444/1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-1036444 แฟกซ ์02-1032444 
 

 

 

หนา้ 3 จากทัง้หมด 3 หนา้ 

6. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บรษิัทมีกาํไรสทุธิ สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั  7.35 ลา้นบาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิัท 

7. ฐานะทางการเงนิ 
 

  
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 

ณ 31 มี.ค. 2565 ณ 31 ธ.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 1,379.42 1,478.45 (99.03) (6.70) 

หนีสิ้นรวม 778.48 884.86 (106.38) (12.02) 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 600.94 593.59 7.35 1.24 

  

บริษัทมีสินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 1,379.42  ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 99.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงรอ้ยละ 6.70   โดยการเปล่ียนแปลงหลักเกิดจากการลดลงของตน้ทุน

พัฒนาอสังหาริมทรพัยโ์ครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 5 ท่ีบันทึกเป็นตน้ทุนขาย   ในส่วนของหนีสิ้นลดลง 106.38  

ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 12.02  โดยหลกัเกิดจากการรบัเงนิล่วงหนา้จากลกูคา้จากโครงการ The Title หาดราไวย์

เฟส 5 ท่ีบนัทึกเป็นรายไดเ้มื่อโอนกรรมสิทธิ์และการชาํระหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน/บรษิัทประกนัภยั 

บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ  600.94 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จาํนวน 7.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอคัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.24 ซึ่งสอดคลอ้งกบักาํไรตามผลประกอบการของบรษิัท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายเด่นดนยั หตุะจฑูะ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 


