
 

บริษทั บริทาเนีย จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บริทาเนีย จาํกดั 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                                                                 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั บริทาเนีย จาํกดั และบริษทัยอ่ย และได ้  

สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บริทาเนีย จาํกดั ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้       

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

  
 

 

 

เติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั บริทาเนีย จํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 107,339              71,384                52,828                42,341                

ลูกหนี� อื�น 2 22,401                8,972                  78,979                38,379                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2 -                          -                          1,543,255           1,443,255           

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อขาย 4 7,117,471           6,757,654           3,805,985           3,591,399           

เงินมดัจาํคา่ที�ดิน 36,428                60,293                36,428                60,293                

เงินจ่ายล่วงหนา้ - คา่งานก่อสร้าง 19,271                24,666                14,774                18,360                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 28,968                21,290                26,026                19,198                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,331,878           6,944,259           5,558,275           5,213,225           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 5 199,972              41,587                199,972              41,587                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          97,000                97,000                

อุปกรณ์ 8,542                  7,535                  7,158                  6,381                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 26,446                27,468                26,446                27,468                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90                       96                       90                       96                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,043                  7,281                  865                     759                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,951                  6,721                  5,419                  5,248                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 246,044              90,688                336,950              178,539              

รวมสินทรัพย์ 7,577,922           7,034,947           5,895,225           5,391,764           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั บริทาเนีย จํากดั และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคาร 8 217,787              14,979                198,670              -                          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 9 1,553,127           1,288,394           1,060,817           930,982              

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัใหญ่ 2 3,034,669           2,889,369           3,034,669           2,889,369           

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 814,126              1,383,371           412,931              598,176              

หนี� สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 3,271                  3,239                  3,271                  3,239                  

เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 13,959                3,672                  2,363                  1,817                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67,889                52,330                45,070                37,783                

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,566                  5,306                  2,818                  3,249                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 5,709,394           5,640,660           4,760,609           4,464,615           

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที�

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 10 781,647              437,829              180,074              43,000                

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 7 24,172                25,002                24,172                25,002                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,878                  3,458                  3,878                  3,458                  

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 809,697              466,289              208,124              71,460                

รวมหนี�สิน 6,519,091           6,106,949           4,968,733           4,536,075           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 30,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 300,000              300,000              300,000              300,000              

   ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 30,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 300,000              300,000              300,000              300,000              

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 4,657                  4,503                  4,657                  4,503                  

กาํไรสะสม 754,482              623,803              621,835              551,186              

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (308)                    (308)                    -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,058,831           927,998              926,492              855,689              

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,577,922           7,034,947           5,895,225           5,391,764           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บริทาเนีย จาํกดั และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 834,749          540,096          515,764          453,142          

รายไดค้่าบริหารโครงการ 2 -                      -                      8,334              -                      

รายไดด้อกเบี�ย -                      -                      16,559            10,276            

รายไดอื้�น 1,023              921                 530                 849                 

รวมรายได้ 835,772          541,017          541,187          464,267          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 571,598          358,463          363,355          301,723          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 78,802            61,362            54,111            52,482            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19,071            10,418            18,568            10,090            

รวมค่าใช้จ่าย 669,471          430,243          436,034          364,295          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 166,301          110,774          105,153          99,972            

ตน้ทุนทางการเงิน (2,898)             (1,478)             (16,836)           (10,276)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 163,403          109,296          88,317            89,696            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (32,724)           (21,967)           (17,668)           (18,048)           

กาํไรสําหรับงวด 130,679          87,329            70,649            71,648            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 130,679          87,329            70,649            71,648            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 13

กาํไรสาํหรับงวด 4.36                4.37                2.35                3.58                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บริทาเนีย จํากดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

สาํรองส่วนทุนจาก ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ การจ่ายโดยใช้ รวมธุรกิจภายใต้

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้เป็นเกณฑ์ กาํไรสะสม การควบคุมเดียวกนั รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 200,000                3,403                    275,081                (308)                      478,176                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            87,329                  -                            87,329                  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 11) -                            422                       -                            -                            422                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2563 200,000                3,825                    362,410                (308)                      565,927                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 300,000                4,503                    623,803                (308)                      927,998                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            130,679                -                            130,679                

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 11) -                            154                       -                            -                            154                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 300,000                4,657                    754,482                (308)                      1,058,831             

-                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บริทาเนีย จํากดั และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

สาํรองส่วนทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ การจ่ายโดยใช้

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้เป็นเกณฑ์ กาํไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 200,000                 3,403                     278,436                 481,839                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             71,648                   71,648                   

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 11) -                             422                        -                             422                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 200,000                 3,825                     350,084                 553,909                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 300,000                 4,503                     551,186                 855,689                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             70,649                   70,649                   

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 11) -                             154                        -                             154                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 300,000                 4,657                     621,835                 926,492                 

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บริทาเนีย จํากดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 163,403           109,296           88,317             89,696             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,608               577                  1,527               560                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 420                  360                  420                  360                  

   ค่าใชจ้่ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 154                  422                  154                  422                  

   รายไดด้อกเบี�ย -                       -                       (16,559)            (10,276)            

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,898               1,478               16,836             10,276             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 168,483           112,133           90,695             91,038             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี� อื�น (13,429)            19,999             (24,041)            18,033             

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อขาย (316,665)          (265,719)          (193,334)          (169,268)          

   เงินมดัจาํค่าที�ดิน 23,865             (34,101)            23,865             (21,143)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ - ค่างานก่อสร้าง 5,395               1,978               3,586               2,700               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (7,400)              4,200               (6,828)              4,588               

   เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั (158,385)          -                       (158,385)          -                       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (230)                 (2,039)              (171)                 (2,015)              

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 233,070           (11,876)            99,631             (20,669)            

   เงินมดัจาํรับและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 10,287             597                  546                  (1,514)              

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (740)                 (2,203)              (431)                 (1,840)              

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (55,749)            (177,031)          (164,867)          (100,090)          

   เงินสดรับจากดอกเบี�ย -                       -                       -                       936                  

   จ่ายดอกเบี�ย (13,937)            (18,903)            (7,434)              (10,505)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (14,205)            (6,170)              (10,487)            (5,187)              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (83,891)            (202,104)          (182,788)          (114,846)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท บริทาเนีย จํากดั และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                       -                       (100,000)          (68,927)            

ซื�ออุปกรณ์ (2,037)              (570)                 (1,726)              (357)                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,037)              (570)                 (101,726)          (69,284)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น 202,808           112,522           198,670           112,000           

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัใหญ่เพิ�มขึ�น 145,300           281,450           145,300           281,450           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 220,191           199,057           151,368           119,268           

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (445,618)          (323,232)          (199,539)          (254,464)          

ชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (798)                 (185)                 (798)                 (185)                 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 121,883           269,612           295,001           258,069           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 35,955             66,938             10,487             73,939             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 71,384             50,032             42,341             31,602             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 107,339           116,970           52,828             105,541           

-                       -                       

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี� อื�นจากการซื�ออุปกรณ์ 3                      342                  3                      313                  

 การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       30,772             -                       30,772             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท บริทาเนีย จํากดั และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมี

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น

บริษทัใหญ่ บริษทัฯและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลักในการพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 496 หมู่ท่ี 9 ตาํบลสําโรงเหนือ อาํเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บริทาเนีย จาํกดั (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์

เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

เก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน           

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า   

ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่      

ค่าบริการส่วนกลาง 2 - 2 - ร้อยละ 6 ของราคาบวกจากตน้ทุน 

ดอกเบ้ียจ่าย 31 24 16 10 ร้อยละ 4.3 ต่อปี                                 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค่้าบริหารโครงการ - - 8 - ราคาตามสัญญารายโครงการ                    

โดยอตัราค่าบริการอา้งอิง                     

จากมูลค่าโครงการ และ         

ขั้นความสาํเร็จของงาน 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 17 10 ร้อยละ 4.5 ต่อปี                                 

ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 56,851 31,133 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 346 865 346 865 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346 865 57,197 31,998 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ี                 

เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9) 

    

บริษทัใหญ ่ 50,645 10,364 50,540 10,364 

บริษทัยอ่ย - - 2,050 10 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั) 4,896 4,662 4,026 4,154 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ             

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

55,541 

 

15,026 

 

56,616 

 

14,528 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีไม่มีหลกัประกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ   

31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ                           

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ                            

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั ดิสทริค แกรนด ์เรียลเอสเตท จาํกดั 367,696 16,800 - 384,496 

บริษทั สเตเบ้ิล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 74,910 1,000 - 75,910 

บริษทั เบลกราเวีย บางนา จาํกดั 340,555 20,200 - 360,755 

บริษทั บริทาเนีย วงแหวน รามอินทรา จาํกดั 407,633 - - 407,633 

บริษทั เบลกราเวีย ราชพฤกษ ์จาํกดั 252,461 62,000 - 314,461 

รวม 1,443,255 100,000 - 1,543,255 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่เป็นการกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมี

กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมจากบริษทัใหญ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ   

31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ่     

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 2,889,369 145,300 - 3,034,669 

รวม 2,889,369 145,300 - 3,034,669 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,364 3,143 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 201 209 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 11) 63 121 

รวม 5,628 3,473 

3.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินสด 50 52 50 52 

เงินฝากธนาคาร 107,289 71,332 52,778 42,289 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,339 71,384 52,828 42,341 

4. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

4.1 กลุ่มบริษทัได้นําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองไวก้ับธนาคารพาณิชยเ์พื่อเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ การออกหนงัสือคํ้าประกนัและการออกตัว๋อาวลัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี (ลา้นบาท) 7,117 6,755 3,806 3,589 
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4.2 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นตน้ทุนของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์

เพื่อขาย โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุนของโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (ลา้นบาท) 43 42 21 25 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 2.98 - 4.30 3.50 - 4.30 2.98 - 4.30 3.50 - 4.30 

5.  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

           ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงกลุ่มบริษทั          

นําไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือและการออกหนังสือคํ้ าประกันโดยธนาคาร (31 ธันวาคม 2563:                              

ค ํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร) 

6.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

    (ตรวจสอบแลว้)   

บริษทั ดิสทริค แกรนด ์เรียลเอสเตท จาํกดั 30,000 30,000 100 100 30,000 30,000 

บริษทั สเตเบ้ิล โฮม พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 15,000 15,000 100 100 15,000 15,000 

บริษทั เบลกราเวีย บางนา จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บริษทั เบลกราเวีย ราชพฤกษ ์จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 

บริษทั บริทาเนีย วงแหวน                                

รามอินทรา จาํกดั 

 

50,000 

 

50,000 

 

100 

 

100 

 

50,000 

 

50,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     97,000 97,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีรายไดเ้งินปันผลจาก

บริษทัยอ่ย 
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7.       สัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญา 7.5 ปี  

 ก)   สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,468 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,022) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 26,446 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 31,308 32,383 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3,865) (4,142) 

รวม 27,443 28,241 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,271) (3,239) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี                        

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24,172 25,002 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 28,241 

หกั: จ่ายชาํระในระหวา่งงวด (798) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 27,443 
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8. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR-3.05 

และ MOR 

MOR  

67,787 

 

14,979 

 

48,670 

 

- 

เงินกูย้มืระยะส้ัน MLR-3.05 - 150,000 - 150,000 - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 217,787 14,979 198,670 - 

 เงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั 

และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกให้แก่ธนาคารพาณิชยโ์ดยการจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การคิดสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุน้และการดาํรง

อตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินของผูกู้ ้และงบการเงินรวมของ 

บริษทัใหญ่ ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 286 6 286 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 708,568 719,988 640,026 634,203 

ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่ายโครงการ 646,529 427,927 265,669 195,212 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,957 4,126 15,079 3,628 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,610 52,550 47,940 38,927 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,578 10,614 41,531 10,614 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,200 9,625 9,317 7,954 

เงินประกนัผลงาน 66,679 63,278 41,249 40,158 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,553,127 1,288,394 1,060,817 930,982 
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10.  เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 1,595,773 1,821,200 593,005 641,176 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (814,126) (1,383,371) (412,931) (598,176) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี                        

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 781,647 437,829 180,074 43,000 

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564                        

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,821,200 641,176 

บวก: กูเ้พิ่ม 220,191 151,368 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (445,618) (199,539) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,595,773 593,005 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ในอตัราตามท่ีระบุในสัญญาเม่ือมีการ

ปลอดจาํนองหลกัประกนัท่ีวางไวก้บัธนาคาร และมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน โดยคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ SPRL-3.30 ถึง MLR-1.33 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: อตัราร้อยละ SPRL-3.65 ถึง MLR-

1.80 ต่อปี) เงินกูย้มืดงักล่าว คํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้กลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

เช่น การคงสัดส่วนโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและการดาํรงอตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ      

ผูถื้อหุ้นตามงบการเงินของผูกู้แ้ละงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ ให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดใน

สญัญา เป็นตน้ 
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11. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับงวดปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ประเภทใบสาํคญั คงเหลือ ณ วนัท่ี ยกเลิก หมดอายกุารใช ้ คงเหลือ ณ วนัท่ี 

แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2564 ในระหวา่งงวด สิทธิระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2564 

ORI-WC 472,300 - (472,300) - 

ORI-WD 1,080,000 (40,000) - 1,040,000 

  ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับ

โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ ORI-WB ORI-WC และ ORI-WD ท่ีบริษทัใหญ่ออกให้แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “สาํรองส่วนทุนจาก

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ORI-WB - 77 

ORI-WC 55 193 

ORI-WD 99 152 

รวม 154 422 
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12.  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน               

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 29,486 22,589 17,774 18,114 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,238 (622) (106) (66) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดง                

อยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 32,724 21,967 17,668 18,048 

13.    กาํไรต่อหุ้น  

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 130,679 87,329 70,649 71,648 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกั (พนัหุน้) 30,000 20,000 30,000 20,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 4.36 4.37 2.35 3.58 
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14. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผล    

การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้        

กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน

ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาก่อสร้างโครงการและรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง

โครงการและรายจ่ายฝ่ายทุนสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 มีนาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 230 566 230 566 

สญัญาก่อสร้างโครงการ 480 517 346 347 

15.2 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ ว ันท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ           

ก ลุ่มบริษัทจํานวน 1,148 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 844 ล้านบาท) ( เฉพาะบริษัทฯ:                  

568 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2563: 457 ล้านบาท) เพื่อคํ้ าประกันการจัดทาํสาธารณูปโภคหรือ

บริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงท่ีดินจดัสรร และคํ้าประกนัการซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีอาวลัโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเพื่อ   

ค ํ้าประกนัการจ่ายชาํระซ้ือท่ีดินจาํนวน 514 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 514 ลา้นบาท)  

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

2564 
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