บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ัท ฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในการขายวัส ดุ ก่ อสร้ าง อุป กรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ อ งใช้ในการก่ อสร้ างและตกแต่งภายใน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลักทรัพย์
ทาการซื้อขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)

2.

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ”) และกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามข้อ กาหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวน
สิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจ
แตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั และอนาคต
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม สถานการณ์ ดัง กล่ าวอาจน ามาซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของ
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่งผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น
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เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศ
ชื่ อบริษัท
ที่จดทะเบียน
ลักษณะธุรกิจ
2563
2562
1. บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
ไทย
จาหน่ ายวัส ดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช้
100.00
100.00
ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน
2. บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ไทย
จาหน่ายและติดตั้งเกี่ยวกับระบบประตูและหน้าต่าง
100.00
100.00
อลูมิเนียม อัจฉริ ยะภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “Fletcher”
3. บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท
อินเดีย
จาหน่ ายวัส ดุ ก่ อ สร้ างและให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย
99.70
99.70
คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
(หยุดดาเนินกิจการในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558)
4. บริ ษทั บิวดิง้ บลิง้ จากัด
ไทย
จาหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม บานเกล็ด
50.99
50.99
(อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
5. บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด* ไทย
พั ฒ น าแ ล ะ ให้ เช่ าโ ค ร งก าร ที่ พั ก อ าศั ย เพื่ อ
100.00
100.00
ผูเ้ กษียณอายุ (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
6. บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์
ไทย
บริ หารจัดการส่ วนกลางในโครงการที่พกั อาศัยเพื่อ
100.00
100.00
เซอร์วิส จากัด
ผูเ้ กษียณอายุ
7. บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ไทย
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
100.00
100.00

* ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษ ัทย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดี เวลลอปเม้น ท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ บริ ษ ัทย่อยดังกล่าวได้ดาเนิ น การจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั
ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2563) และฉบับ ใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สาหรั บ งบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า ซึ่ งสรุ ปการเปลี่ ยนแปลงหลักการสาคัญ และผลกระทบ
ได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
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ผลกระทบต่ องบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยใช้วิธี รั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมจากการปรั บ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ าวเป็ นรายการปรั บ ปรุ ง
กับกาไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่
และรายการปรับปรุ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
ผลกระทบของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็ นครั้ งแรกที่ มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและ
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ ทธิการใช้สินทรัพย์ - สุทธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ไม่หมุนเวียน

มาตรฐาน
การรายงาน
ณ วันที่ 31 ทางการเงิน
ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

มาตรฐาน
การรายงาน มาตรฐาน
ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันที่ 1
มกราคม ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ ทางการเงิน มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563

-

-

-

-

502.48

(502.48)

-

-

-

-

-

-

-

44.50

-

44.50

49.55
-

-

(9.44)
61.52

40.11
61.52

367.77
18.91
-

429.47
28.51
-

(6.88)
46.02

429.47
396.28
12.03
46.02

-

-

(3.48)

(3.48)

-

-

-

-

(43.37)

1.96

-

(41.41)

-

-

-

-

(2.03)

-

(5.00)

(7.03)

(1.48)

-

(3.27)

(4.75)

(4.11)

-

(47.08)

(51.19)

(2.77)

-

(35.87)

(38.64)

(22.02)

1.52

-

(20.50)

-

-

-

-
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เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั การ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งหมดด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายการลูกหนี้การค้าที่ตอ้ งมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และบริ ษทั ฯ มีรายการ
ลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกันที่ ตอ้ งมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปรับปรุ งผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่นามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
สัญญาเช่ า
กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับ
สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้า
หรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ สัญญาเช่ าที่ รับรู ้ ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่ อนวันที่ น ามาปฏิ บัติใช้ครั้งแรก หนี้ สิ น
ตามสัญ ญาเช่ าดังกล่าววัดมู ลค่ าด้วยมูลค่าปั จจุบัน ของจานวนเงิน ที่ ต้องจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ที่นามาคานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.85 ถึงร้อยละ 7.49 และ
ร้อยละ 4.79 ตามลาดับ
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
เป็ นมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้แสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ
64,714,424.59
49,136,400.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(12,630,807.10)
(9,998,059.32)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิใช้
52,083,617.49
39,138,340.68
6,148,318.24
4,257,474.85
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
58,231,935.73
43,395,815.53
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
7,036,756.40
4,752,976.19
51,195,179.33
38,642,839.34
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
58,231,935.73
43,395,815.53
17

กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ เช่ า
ในการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อการ
บันทึ กบัญชี สัญญาเช่าทางด้านผูใ้ ห้เช่า ภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนินงานและบันทึกบัญชีสาหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการบัญชีเดิมสาหรับสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวสาหรับโครงการ
ที่พกั อาศัยเพื่อผูส้ ู งอายุแบบการรับประกันคืนสิ ทธิการเช่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับซึ่ งเท่ากับ
เงินที่ ตอ้ งคืนให้แก่ผูเ้ ช่ าเป็ น “หนี้ สินจากเงินที่ ต้องคืนให้กับผูเ้ ช่ า” ผลจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องทาการวัดมูลค่าหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวด้วยมูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ผลต่างระหว่างจานวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับกับมูลค่าปัจจุบนั ของ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี ซึ่ งจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่า
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
(ปรับปรุ ง 2563) ซึ่งได้มีการปรับปรุ งโดยเพิ่มแนวทางผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ 2 เรื่ อง ดังนี้
1) กรณี ที่ได้รับการยินยอมให้ลดค่าเช่าเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ผูเ้ ช่าอาจเลือก
ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยให้บนั ทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้น
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) กรณี การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงิน ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริ ษทั ฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าตามวิธีอย่างง่าย (Simplified Approach)
4.

การปรับโครงสร้ างธุรกิจ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีมติ อนุ มตั ิ แผนปรับโครงสร้างธุ รกิจด้วยวิธีการ
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการลดรายการระหว่างกัน ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
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บริ ษทั ฯ (“ผูร้ ับโอน”) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าว (“ผูโ้ อน”) ได้ทาสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยการโอนทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งหมดของผูโ้ อนให้แก่ ผูร้ ั บโอนให้เสร็ จสิ้ นในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ
ผูร้ ับโอนจะชาระค่าโอนกิจการในมูลค่า 43.58 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่โอนธุรกิจ
การโอนธุ รกิจ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดังกล่าวถือเป็ นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม
ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนในการโอนและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่โอนธุรกิจ
ที่เดิมแสดงไว้ในงบการเงินรวมและรับโอนมาบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
สิ่งตอบแทนในการโอน
43,578,849.92
สินทรัพย์ที่ได้ มาและหนีส้ ินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5,986,486.96
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
16,123,126.51
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
2,808,646.34
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
800,000.00
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
32,484,334.84
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
189,053,442.99
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
205,100,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
249,263,436.37
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
2,970,528.78
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
3,978,912.66
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
(113,620,634.80)
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
(40,327,555.51)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
(331,000,000.00)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
(2,000,000.00)
เงินประกันผลงาน
(15,139,389.62)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
(52,003,395.11)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
(3,167,255.41)
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี
(46,732,888.76)
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
(48,267,232.88)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(8,576,828.65)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(1,435,074.50)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(2,719,810.29)
สินทรัพย์สุทธิ
43,578,849.92
ส่ วนต่ างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
-

19

5.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่ งมอบ
สิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้ จากการประกอบกิจการเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
รายได้จากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ ทเม้นท์ ประกอบด้วยจานวนเงินที่ได้รับจากการให้เช่าห้องพัก การขายอาหาร
และเครื่ องดื่ม และบริ การเสริ มอื่นๆ รายได้จากการให้เช่าห้องพักจะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าพัก รายได้จากการขาย
อาหารและเครื่ องดื่ม รวมทั้งการขายสิ นค้าจะรับรู ้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจ้งหนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลังจากหัก
ส่วนลดและค่าบริ การที่บวกเพิ่มแล้ว
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
บริ ษทั ย่อยในฐานะผูใ้ ห้เช่ ารับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ที่ให้เช่ าระยะยาวตามสัญ ญาเช่ าทางการเงิน ณ วัน ที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได้มีการโอนอานาจควบคุมในหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว โดยรับรู ้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ให้ผซู ้ ้ือหลังจากได้รับชาระจากผูซ้ ้ือครบถ้วนแล้ว
ต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรั พย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดที่พกั อาศัย บริ ษทั ย่อยได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง) ตามเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
ดอกเบีย้ และรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่งพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
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ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชาระสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่ มแรกด้วยจานวนเงินของสิ่ งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชาระ ในกรณี ที่มี
ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู ้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทรายการ
การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กบั โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
• รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกาไรหรื อขาดทุน) และ
• รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) ซึ่ งไม่สามารถจัด
ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่า
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
• ราคาทุนตัดจาหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุ รกิจที่ มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธี
อัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง ก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการตัด รายการจะรั บ รู ้ โ ดยตรงในก าไรหรื อ ขาดทุ น และ
แสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ น
กาไรหรื อขาดทุน
• มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) - สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัด มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม
ผ่านกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่นเมื่ อกลุ่มบริ ษ ัท ฯ ถือครองสิ นทรั พย์ท างการเงินตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ
21

รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ซึ่ งทาให้ เกิ ดกระแสเงิน สด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพี ยงเงิ น ต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อของเงิ น ต้นในวัน ที่ กาหนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรั บรู ้ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุ นจาก
การด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ ย และกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมี การ
ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้ากาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ ยจากสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบกาไรขาดทุน
• มู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น (FVPL) - สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ม่ เข้าเงื่ อ นไขการวัด มู ล ค่ าด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่
วัดมูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิในกาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
การวัด มู ลค่าในภายหลังของตราสารทุ น ต้อ งแสดงตราสารทุ น โดยใช้มู ล ค่ายุติ ธรรม และบัน ทึ กกาไรขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากาไรหรื อขาดทุน หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทของตราสารทุน
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะ
ได้รับเงินปันผล
การด้ อยค่า
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ น ทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย หรื อสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิน ประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพ ย์ที่เกิ ดจาก
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับ
ลูกหนี้การค้า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูล ค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุ นในการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ งหักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า งานระหว่างทา ประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุและ
ค่าแรง
มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป
และค่าใช้จ่ายในการขาย
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คืออสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาและขายในการดาเนินธุรกิจ
ปกติ ซึ่งแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ าโดยเฉพาะ เพื่อใช้ใน
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนาสาเร็ จ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ในการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่า ณ วันที่ในงบการเงิน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของ
การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทาการประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในกาไรหรื อขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า)
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินปันผล
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาแสดงในราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าออกแบบและค่าที่ปรึ กษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กลุ่มบริ ษทั ฯ พัฒนาที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณ ดังต่อไปนี้
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่าที่พกั อาศัย (สัญญาเช่าดาเนินงาน)
2) ประเภทอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่าระยะยาวโดยการทาสัญญาแบบการรับประกันรับคืนสิ ทธิการเช่า (สัญญาเช่าดาเนินงาน) หรื อ
สัญญาแบบการแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน)
ต้นทุนวิลล่าที่พฒั นาแล้วเสร็ จเพื่อวัตถุประสงค์ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าดาเนินงาน จะถูกโอนออกไปเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนหน่วยในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จและทาสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าเงินทุนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของให้กบั ผูเ้ ช่าแล้ว จะถูกโอนออกเป็ นต้นทุนขาย
ต้นทุนที่ดินและอาคารสโมสรและทรัพย์สินส่ วนกลางที่มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การแยกต่างหากจากสัญญาเช่าที่พฒั นาแล้ว
เสร็ จจะถูกโอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เมื่อสร้างเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึ งถึงต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นด้วย) ให้กับ
วิลล่า หน่วยของอพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินส่วนกลาง ตามเกณฑ์พ้นื ที่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โครงการที่พกั อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและอาคาร อุปกรณ์ และเครื่ อง
ตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผูเ้ กษียณอายุ รวมถึงหน่วยที่พกั อาศัยและสิ่ งอานวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่ วยที่พกั อาศัยเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อถือครองไว้เพื่อหวังกาไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ วัด มู ล ค่ าเริ่ ม แรกของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ด้วยราคาทุ น ที่ รั บ โอนจากโครงการที่ พ ัก อาศัยเพื่ อ
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ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒ นา และวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมด้วยการตี ราคาใหม่ อย่าง
สม่ าเสมอโดยอ้างอิ งราคาประเมิ น โดยผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืม
ต้น ทุ น การกู้ยืมของเงิ น กู้ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อสร้ างหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ ต้อ งใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรี ยมพร้อมเพื่อนาสิ นทรัพย์น้ นั มาใช้ได้ตามประสงค์หรื อนาไปขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมนั้น
ต้นทุนดอกเบี้ยที่ใช้ในการพัฒนาโครงการจะคานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตรา
การตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
10, 20, 30
อาคารสานักงานขาย
5
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
5, 50
ระบบสาธารณูปโภค
10, 20, 30
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
3, 5, 10
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
5
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
5
ยานพาหนะ
5
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบั นของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจาหน่าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประกอบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเจาะจงจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยต้นทุนในการได้มาเมื่อดาเนินการให้
น ามาใช้งานได้ต ามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ ายตลอดอายุป ระมาณการให้ ป ระโยชน์ ที่ ป ระมาณการภายใ นระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี
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สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
ค่าลิขสิ ทธิ์และเครื่ องหมายการค้าในการผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมในนาม “ALLOY”
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศออสเตรเลีย
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่อายุประมาณการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ตดั จาหน่าย
และทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบที่วางแผนและริ เริ่ มเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อการปรับปรุ งให้
ดีข้ นึ กว่าเดิม รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของงวดบัญชีตน้ ทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั ฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้ เพื่อให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนา
สิ นทรัพ ย์มาใช้ประโยชน์ หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒ นาที่ รับ รู ้เป็ นสิ นทรัพ ย์ประกอบด้วย ต้น ทุนของวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนการกูย้ ืม และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

อายุการให้ ประโยชน์ (จานวนปี )
10

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญาเป็ นภาระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งโอนสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ กับ ลู ก ค้า หนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากสั ญ ญารั บ รู ้
เมื่ อกลุ่ม บริ ษทั ฯ ได้รับช าระหรื อมี สิท ธิ ที่ป ราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่ อนที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
สัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ฯ ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า ถ้าสั ญ ญาเช่ านั้น เป็ นการให้ สิท ธิ ในการควบคุ มการใช้สิน ทรั พย์ที่ ระบุ สาหรั บ
ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
25

กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้สิ น ทรั พ ย์สิท ธิ ก ารใช้และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้วดั
มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่าย
ชาระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ
ประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบัน ของการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่าที่ ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ ม มี ผ ล ซึ่ งคิ ด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ยตามนัย ของสั ญ ญาเช่ าหากอัต รานั้น สามารถก าหนดได้ทุ ก เมื่ อ แต่ ห ากอัต รานั้น
ไม่สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
• การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา
• การจ่ายชาระค่าเช่ าผัน แปรที่ ข้ ึน อยู่กับดัชนี ห รื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดัชนี ห รื ออัตรา ณ วัน ที่ สัญ ญาเช่ า
เริ่ มมีผล
• จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็ น
ค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้อ และ
• การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้
วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สั ญ ญาเช่ าแล้วแต่ วนั ใดจะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ น อย่างไรก็ ต าม หากสั ญ ญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ งให้ แ ก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิ เลือก
ซื้อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการ
ใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต ซึ่งอาจเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
• การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• กลุ่มบริ ษทั ฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิ ทธิการต่อสัญญา และสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่ อหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของการจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ต้องรับรู ้จานวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม
ถ้ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติ มจากการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกาไรหรื อขาดทุน
ในการขายอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ ให้ เช่ าระยะยาวตามสั ญ ญาเช่ าเงิ น ทุ น และกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งานกลับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ยส่ วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์กบั มูลค่า
ปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน และได้ปันส่ วนต้นทุนอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้วยสัดส่ วน
ระหว่างมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
โดยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ สาหรับต้นทุนส่วนที่เหลือจะถูกรับรู ้เป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
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สัญญาเช่ าระยะสั้น และสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ มีมูลค่ าตา่
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้การจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่ า - กรณี กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาเมื่อเริ่ มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน ในการจาแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์
อ้างอิงที่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึ งได้รับ ว่าสัญ ญาเช่ ามี การโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อไม่ หากเป็ นไปตามนั้น
สัญ ญาเช่ าดังกล่าวจัดประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าเงิน ทุ น หรื อหากไม่เป็ นไปตามนั้น สั ญ ญาเช่ าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าระยะยาวแบบแบ่งกาไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่ าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ซ่ ึ งทาให้เกิดการโอนความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ให้แก่ผเู ้ ช่า ถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนแบบผ่อนชาระบันทึกเป็ นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นดอกเบี้ยรับรอตัด
บัญชี
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในฐานะผูใ้ ห้เช่าจะรับรู ้ มูลค่าปั จจุบันของเงินค่าเช่ าแบบเหมาจ่าย เป็ นรายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวแบบการรับประกันคืนสิ ทธิการเช่าที่พกั อาศัยซึ่งไม่ทาให้เกิดการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ให้แก่ผเู ้ ช่า ถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับซึ่งเท่ากับเงินที่ตอ้ งคืนให้แก่ผเู ้ ช่าจะถูกรับรู ้เป็ น “หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องทาการวัดมูลค่าหนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่าดังกล่าวด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งคืน
ให้กบั ผูเ้ ช่า ผลต่างระหว่างจานวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายที่ได้รับกับมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี ซึ่งจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้สาหรั บปี ประกอบด้วยภาษี เงิ น ได้ปั จจุบัน และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงิ นได้ปัจจุบัน และ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกใน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจางวดที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กับ ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่ อมี การกลับ รายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ในการกาหนดมู ล ค่าของภาษี เงิน ได้ปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ต้องค านึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึ ง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ น นี้ อยู่บนพื้น ฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
เปลี่ ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีห น่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในระหว่างปี
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุ ม
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ แต่ละรายการ บริ ษทั ฯ คานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิ นที่ใช้ ในการดาเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ ในการรายงาน
งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงินบาท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ใ นการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เป็ นสกุลเงินบาท ยกเว้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด เป็ นสกุลเงินรู ปีอินเดีย
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รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญ ชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
การแปลงค่ างบการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- สิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราปิ ด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ แปลงค่าโดยใช้อตั ราถัวเฉลี่ยระหว่างปี ซึ่ งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
- ทุนเรื อนหุ้นแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่ มแรก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลา
ทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบัน อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่ อข้อสมมติ ที่ ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยมี การเปลี่ ยนแปลง กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ผลกาไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่ สามารถสังเกต
ได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ขอ้ มูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งไม่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อา้ งอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสิ นค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสิ นค้า
คงเหลือรายตัวในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
จานวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในอนาคต
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ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร กลุ่มบริ ษทั ฯ จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
ประมาณการต้ นทุนทั้งหมดที่จะใช้ ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ในการคานวณต้นทุนขายอาคารชุดสาหรับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และต้นทุนวิลล่ารวมถึงต้นทุนหน่ วย
ในอพาร์ทเม้นท์ที่พฒั นาแล้วเสร็ จสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บริ ษทั ย่อยต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนค่าออกแบบ ต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุน
การกูย้ ืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
แตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระสาคัญ
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและรับรู ้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยอิงกับข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งมูลค่าตลาดเพื่อกาหนด
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ย รวมถึ ง ปั จ จัย แตกต่ างของลัก ษณะ ขนาด และ
สภาพแวดล้อมของอสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเปรี ยบเทียบ
ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว้ หรื อเมื่อมีการเลิกใช้งานหรื อหมดสภาพการใช้งาน
สัญญาเช่ า
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้เช่า การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่า เงินทุน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยง
และผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ โดยการเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ นึ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรื อในราคาที่เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งมีก ารควบคุม หรื อเป็ นกิจการที่บริ ษทั ฯ
ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
6.1 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
ชื่ อ
บริษัทย่อย
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์
กรรมการ/ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเทศ

บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.70
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00

ไทย
อินเดีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
จัดตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริ ษทั ฯ
(ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

6.2 รายการบัญชีที่สาคัญที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน สาหรับ ปี สุ ดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ

-

-

รายได้ดอกเบี้ย

-

-

รายได้ค่าเช่า

-

-

รายได้อื่น

-

-

นโยบายการกาหนดราคา

1,788,487.98
996,327.02

1,909,475.19 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
93,762.00 ต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม/
ราคาตามบัญชี
27,066,651.09 21,806,719.78 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25
- 7.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้
304,800.00
381,300.00 ใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่
บุคคลภายนอก
908,486.08 15,421,464.89 ต้นทุน
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หน่ วย: บาท

ค่าใช้จ่ายบริ หารอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2563
2562
-

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 2,059,665.45
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
10,327,386.00

-

25,038,706.97
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
364,590.91
56,013.00

นโยบายการกาหนดราคา
ต้ น ทุ น บวกก าไรส่ วน
เพิ่ม/ ราคาตามสัญญา
55,860.01 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

2,059,665.45 24,249,665.97 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 85,067,505.90 126,404,166.40

-

-

ราคาตามสัญญา

ต้นทุนโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด 30,723,755.80 133,790,538.00

-

-

ราคาตามสัญญา

-

-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0
ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด
ค่าเช่า
บริ ษทั แอล เค เอช เทรดดิ้ง จากัด
คณะบุคคลสบฤกษ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

-

192,600.00
3,469,980.00
2,375,050.70

440,730.06

192,600.00
3,723,072.78
2,894,437.84

1,571,339.75

-

3,469,980.00
-

3,723,072.78
-

1,571,339.75

-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.4
ต่อปี

6.3 ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

11,792,651.36
11,792,651.36

20,181,726.71
20,181,726.71

2,942.50

6,026,031.36

11,792,651.28
11,795,593.78

20,181,726.71
26,207,758.07
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
เงินทดรองจ่ าย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ดอกเบีย้ ค้างรับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
เงินมัดจาค่าก่อสร้าง
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
หัก ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ย
ค้างรับที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

11,733,883.81
1,414,415.60
13,148,299.41
-

13,148,299.41
24,940,950.77
-

58,177.05
1,489,790.60
1,547,967.65
-

92,061.27
92,061.27
1,640,028.92
21,821,755.63
-

54,356.00

15,464,129.07

11,694,431.76
11,748,787.76

15,464,129.07

7,701,708.43
(3,442,258.93)
4,259,449.50

4,127,444.92
(3,442,258.93)
685,185.99

16,008,237.26
27,803,831.04

16,149,315.06
42,357,073.13

30,774,657.53
30,774,657.53

502,541,444.43
(60,740.59)
502,480,703.84

272,820.63

220,123.82

272,820.63

220,123.82

12,678,887.18
12,951,707.81

23,181,817.85
23,401,941.67

7,041,894.27
7,314,714.90

220,123.82

-

-

132,049,098.84

-

-

-

(70,000,000.00)
62,049,098.84

-

-

-

697,844.60

-

697,844.60

-

853,568.62
853,568.62

8,332,175.77
8,332,175.77
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินทดรองรับ
118,387.71
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
118,387.71
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
รวม
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
971,956.33
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
35,000,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
35,000,000.00
(1,074,617.02)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
33,925,382.98
สุ ทธิ
เงินประกันผลงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
16,084,570.43
บริ ษทั รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
16,084,570.43
รวมเงินประกันผลงาน
หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน
22,024,000.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ
22,024,000.00
รวมหนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า - หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

213,354.39
213,354.39
-

19,937.42
19,937.42

15,000.00
15,000.00

43,578,849.92

-

56,670.00
56,670.00

43,578,849.92

-

305,095.89
305,095.89
575,120.28
8,907,296.05

4,744.27
4,744.27
43,603,531.61
44,301,376.21

4,744.27
305,095.89
309,840.16
324,840.16
324,840.16

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

1,995,000.00
35,000,000.00
36,995,000.00
(1,074,617.02)
35,920,382.98

1,995,000.00
10,000,000.00
11,995,000.00
11,995,000.00

16,271,813.64
16,271,813.64

8,856,283.76
8,856,283.76

-

32,240,000.00
32,240,000.00

22,024,000.00
22,024,000.00

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 เครื อญาติกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าที่พกั อาศัยประเภทวิลล่าแบบประกันรับคืนสิ ทธิการ
เช่ากับบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพื่อเช่าวิลล่าจานวน 2 หลัง (เป็ นการทาสัญญาร่ วมกับ
บุคคลภายนอก 1 สัญญา) โดยได้จ่ายค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาจานวนรวม 32.24 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างไตรมาส 3
ปี พ.ศ. 2563 เครื อญาติกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประสงค์ขอย้ายออกและยกเลิกสัญญาเช่าที่ทาสัญญาร่ วมกับบุคคลภายนอก
1 สัญญา บริ ษทั ย่อยจึงได้รับคืนสิ ทธิ การเช่าดังกล่าวโดยการจ่ายคืน ค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาซึ่ งแสดงในบัญชี หนี้สิน
จากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน จานวน 10.22 ล้านบาท คงเหลือค่าเช่าระยะยาวตาม
สัญญาจานวน 1 สัญญา จานวน 20.02 ล้านบาท
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6.4 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ รายงานทางการเงิน ณ วันที่
ลดลง
ณ วันที่
31 ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ 1 มกราคม
จัด
จากการรับ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง ประเภท โอนกิจการ พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
337.50
(337.50)
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
0.06
(0.06)
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
141.00
(141.00)
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
23.98
(23.98)
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

20.00 (10.00)
0.25
5.00
0.45
-

24.50
-

(10.00)
0.80
-

24.50
1.05
5.00
0.45

25.70 (10.00)

24.50

(9.20)

31.00
-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

502.54
(0.06)

(502.54)
0.06

-

สุ ทธิ

502.48

(502.48)

-

รวม

31.00

6.4.1 เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด คิด
ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 4.75 ต่ อปี และไม่ คิด ดอกเบี้ ยส าหรั บ 1 สั ญ ญาจานวนเงิ น ให้ กู้ยืม 5 ล้านบาท ซึ่ งใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้บางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด
6.4.2 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ไลฟ์ สไตล์ เซอร์ วิส จากัด ไม่คิดดอกเบี้ย
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.4.3 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ป
ของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชี ย) จากัด คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
6.4.4 เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญ ญาเงินกู้ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ บริ ษทั ที ค ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งได้จัด
ประเภทมาจากส่ วนของเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะยาวกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาขยายแผนการรับชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวของบริ ษทั ย่อย โดยจัดทาเป็ นสัญญา
เงินกูใ้ หม่ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี กาหนดชาระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเงิน ให้กูย้ ืมตามข้อ 6.4.1 - 6.4.3 สามารถเรี ยกชาระคืนได้เมื่ อบริ ษทั ฯ ต้องการภายในระยะเวลา
หนึ่งปี ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สภาพคล่องของบริ ษทั ย่อย ดังนั้นผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญ
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6.5 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ รายงานทางการเงิน ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม กลุ่มเครื่ องมือ 1 มกราคม
จัด ลดลงจากการ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้
ลดลง ประเภท รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
337.50
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
0.06
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
141.00
ดอกเบี้ยค้างรับ
23.98
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
(28.51)
(0.06)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
473.97
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
473.97
สุ ทธิ

337.50
0.06
141.00
23.98
(28.51)
(0.06)
473.97
(44.50)

26.84
26.84

(16.50)
(0.50) (24.50)
0.88 26.17
(16.12)
1.67

(321.00)
(33.31)
(354.31)

0.06
116.00
17.51
(1.46)
(0.06)
132.05
(70.00)

429.47

62.05

เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของ
สัญญาเงินกูโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 4.25 - 7.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม ซึ่ งในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้ บางส่ วนก่อนการ
โอนกิจการทั้งหมด
เงินให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั บิ วดิ้ง บลิ้ง จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้
โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่ วมกับ Louvre Systems Ltd.
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญา
เงินกู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
4.5 - 7.7 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งเป็ นวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถื อปฏิบตั ิ
ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินให้กูย้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งมีจานวนเงินต้นและดอกเบี้ย
ค้างรั บ ทั้งสิ้ น 502.54 ล้านบาท ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ ได้พิ จารณาแผนการรั บ ชาระคื น ของบริ ษ ัท ย่อย ซึ่ งมี กาหนด
ระยะเวลาการชาระคืน เกิ นกว่า 1 ปี บริ ษ ทั ฯ จึ งได้จดั ประเภทเป็ นเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ ยค้างรับกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันด้วยมูลค่ายุติธรรมจานวน 473.97 ล้านบาท และได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับส่วนที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมจานวน 28.51 ล้านบาทซึ่ งพิจารณาจากมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรับตามแผนชาระคืนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว (หมายเหตุ 13) ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ
อนุ มัติ ป รั บ โครงสร้ างธุ ร กิ จ ด้ว ยวิ ธี ก ารโอนกิ จ การทั้ง หมด (Entire Business Transfer) ของบริ ษ ัท ย่อ ย คื อ บริ ษ ัท
แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกับ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี (หมายเหตุ 4) บริ ษทั ฯ จึง
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จัดประเภทส่วนที่เดิมได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กลับมาเป็ นเงินให้กยู้ ืมตามโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ได้มีการรับชาระหนี้บางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด
6.6 ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ มี การ
เคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่
ณ วันที่ รายการเคลื่อนไหว ณ วันที่
ระหว่างปี
ระหว่างปี
1 มกราคม
31 ธันวาคม 1 มกราคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพิม่ ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
10.00 40.00 (15.00)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ

10.00
10.00

35.00
35.00
(1.07)
33.93

2.00
10.00
12.00
12.00

40.00

(15.00)

2.00
35.00
37.00
(1.07)
35.93

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นเงินกูย้ ืมโดยจัดทาในรู ปของสัญญาเงินกู้
มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อใช้เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวียนในการด าเนิ น กิ จการของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 2.8 ต่อ ปี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ ืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นตัว๋ แลกเงินระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิ น 268 วัน จานวนเงิน
รวม 35.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.4 ต่อปี กาหนดชาระคืนวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2564
เงินกูย้ ืมจากกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นหุ้นกูร้ ะยะสั้นจานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ชนิดระบุผถู ้ ือ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ครบกาหนด
และไถ่ถอนแล้วในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
6.7 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
31,182,764.98 41,201,417.26 20,551,876.98 30,319,968.26
1,560,355.06
2,077,119.14
1,210,385.16
1,554,120.15
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
32,743,120.04 43,278,536.40 21,762,262.14 31,874,088.41
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯ จ่ายให้กบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด สาหรับ
งวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วันที่โอนกิจการ) และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวนเงิน 4.68 ล้านบาท และ 8.31 ล้านบาท ตามลาดับ บริ ษทั ฯ ตกลงที่จะไม่เรี ยกเก็บ กับบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว
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6.8 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า สิ่ งปลูกสร้าง และยานพาหนะกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อายุ
สัญญาเช่าสิ้นสุ ดภายในหนึ่งปี นับจากวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพัน ข้างต้น ที่ จะต้องจ่ายในอนาคตภายในหนึ่ งปี ทั้งสิ้ นรวม
0.06 ล้านบาท
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เงินสดในมือ
626,678.79
297,000.00
69,024.54
77,000.00
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
45,203,295.06 26,789,184.24 41,484,326.55 16,746,541.34
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
13,482,032.40 10,551,641.43 10,388,222.00
5,487,181.50
5,000,000.00
1,500,000.00
3,500,000.00
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
64,312,006.25 39,137,825.67 55,441,573.09 22,310,722.84
รวม

8.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14)
71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13,148,299.41
1,547,967.65 11,748,787.76 15,464,129.07
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7,701,708.43
4,127,444.92
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
92,061.27
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
355,549.16
123,121.50
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
7,690,271.20 11,801,894.16
467,520.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1,467,458.93
3,544,015.67
1,089,895.44
926,953.79
ลูกหนี้กรมสรรพากร
4,897,881.36
7,106,570.88
63,914.47
356,697.40
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หน่ วย: บาท

อื่น ๆ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ-เงินทดรองจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
228,454.45
1,009,007.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
204,079.64
282,083.34

27,787,914.51 25,224,638.76
99,664,608.70 124,411,198.90

(3,442,258.93) (3,442,258.93)
17,833,646.81 17,715,049.59
85,521,489.25 100,605,175.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
43,934,236.96 48,069,721.58 43,517,691.93 43,011,735.56
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
12,593,967.14 17,474,243.56 11,882,775.44 12,795,298.75
3-6 เดือน
868,242.78
6,952,225.46
850,346.12
337,130.69
6-12 เดือน
2,527,730.70
128,975.63
158,521.59
14,836,448.99 20,869,146.62
9,527,881.72 10,583,171.28
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น
74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14)
60,084,042.83 79,004,833.43 55,892,248.66 56,682,368.14
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น - สุ ทธิ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
10,483,144.50
2,942.50 14,285,088.01
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
9,698,582.21
11,534.13
9,931,983.74
3-6 เดือน
61,064.79
986,336.42
6-12 เดือน
10,919,581.94
2,707,537.09
994,195.59
873,069.42
9,012,515.27
10,154.31
เกินกว่า 12 เดือน
11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21
รวมลูกหนีก้ ารค้า - สุ ทธิ
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9.

สินค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
พัสดุภณั ฑ์
งานระหว่างทา
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
46,390,537.72 63,992,015.78 46,390,537.72 63,992,015.78
24,547,319.78 28,440,045.99
456,460.39
10,957,601.86
7,347,968.27
480,923.98
1,195,498.45
3,579,276.93
3,579,276.93
(5,517,137.69) (5,517,137.69) (3,393,676.37) (3,393,676.37)
76,834,782.06 97,842,169.28 43,477,785.33 65,373,114.79

10. ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
ที่ดิน
418,003,934.83
ค่าที่ปรึ กษาโครงการ
12,240,800.00
ค่าก่อสร้าง
84,551,913.23
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
31,719,849.03
175,960,616.25
ห้องชุดรอการขาย
722,477,113.34
รวม

2562
416,621,058.19
8,479,215.00
31,954,787.18
14,357,072.06
286,673,970.58
758,086,103.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยมีโครงการที่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจานวน 4 โครงการ คือ โครงการ “The Teak
Sathorn - Lumpini” โครงการ “The Teak Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “Grandis Kingkeaw”
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูเ้ พื่อการก่อสร้างจานวนเงิน 21.04 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างจานวน 5 โครงการซึ่ งมีราคาตามบัญชี
รวม 703.74 ล้านบาท กับธนาคารสองแห่ ง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินในการดาเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 19 และ 23)
11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ มบริ ษทั ฯ มี เงินฝากประจาและเงินฝากออมทรั พย์กับธนาคารพาณิ ชย์จานวนเงิ นรวม
50.75 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 51.43 ล้านบาท)โดยน าไปเป็ นหลักทรั พย์เพื่ อค้ าประกันวงเงิ นสิ น เชื่ อระยะสั้ น
(หมายเหตุ 35.2)
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12. เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
10,910,787.28
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
(143,033.93)
10,767,753.35
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในพันธบัตรที่มีมูลค่าที่ตราไว้จานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท ซึ่ งจะครบกาหนดในวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2568 กาหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 บริ ษ ัท ฯ น าพัน ธบัต รข้างต้น ไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้ าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะสั้ น
(หมายเหตุ 35.2)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
สัดส่ วนเงินลงทุน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(ร้ อยละ)
บริษัท
หน่ วย: พันบาท หน่ วย: พันรูปี 2563
2562
บริ ษทั อินสตอลไดเรค จากัด
10,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเต็ม จากัด
1,000.00
99.70 99.70
บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด
60,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั บิวดิ้ง บลิ้ง จากัด
500.00
50.99 50.99
บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
150,000.00
100.00 100.00
บริ ษทั แสนสรา ไลฟ์ สไตล์ เซอร์วิส จากัด
500.00
100.00 100.00
บริ ษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
150,000.00
100.00 100.00
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

หน่ วย: พันบาท
มูลค่าเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน
2563
2562
9,999.70
9,999.70
683.80
683.80
59,999.70 59,999.70
254.95
254.95
149,999.98* 149,999.98
499.98
499.98
150,843.40* 149,999.50
372,281.51 371,437.61
(110,089.45) (3,668.31)
262,192.07 367,769.30

*ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสองแห่ งคือบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และบริ ษทั ที ค
ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนรวม 28.51 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ส่ วนที่ เป็ นผลมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถื อปฏิ บัติ
ดังกล่าว กลับไปเป็ นเงินให้กยู้ ืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจานวน 26.17 ล้านบาท ตามโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไป (หมายเหตุ 3
และ 6.4)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer) ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มายังบริ ษทั ฯ ซึ่งถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิกกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด โดยพิจารณาจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ตามสัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ คิดเป็ น จานวน 43.58 ล้านบาท ซึ่ งต่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั แสนสรา ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด ที่แสดงไว้ในจานวน 150 ล้านบาท จึงรับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 106.42 ล้านบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งแสดงอยูใ่ นบัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ใน
กาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
14. โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี โ ครงการที่ อ ยู่อ าศัย เพื่ อ ผูเ้ กษี ยณอายุร ะหว่ างพัฒ นา สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
446,421,883.35
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)
189,053,442.99
72,576,999.27
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
รวม
518,998,882.62
189,053,442.99
โอนออกไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(2,648,075.98)
โอนออกไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(238,430,695.34)
โอนออกไปเป็ นสิ ทธิในการใช้ทรัพย์สิน
(15,570,556.35)
โอนออกไปเป็ นต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
(79,835,334.10)
(6,539,222.14)
182,514,220.85
182,514,220.85
ต้ นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ - ประเภทวิลล่า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
233,244,200.00
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)
205,100,000.00
รับโอนจากโครงการที่อยูอ่ าศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
2,648,075.98
ผลขาดทุนจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม (ระดับ 2)
(30,792,275.98)
205,100,000.00
205,100,000.00
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
ผลกาไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรมสะสม
มูลค่ายุติธรรม - สุ ทธิ

148,692,993.07
56,407,006.93
205,100,000.00

148,692,993.07
56,407,006.93
205,100,000.00
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ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ คือ บริ ษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ตามรายงานการประเมินทรัพย์สินลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ซึ่งราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ
ที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสัญญาเช่าที่พกั อาศัยประเภทวิลล่าที่ได้ทากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คื อ เครื อญาติกรรมการ
บริ ษทั ฯ จานวน 1 สัญญา (หมายเหตุ 6.8) โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทาสัญญาเช่าวิลล่าหลังดังกล่าวกลับคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี
อัตราค่าเช่าไตรมาสละ 385,420.00 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นบ้านตัวอย่างของโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดจานองที่ดินพร้อมทั้งสิ่ งปลูกสร้างโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่าง
พัฒนาประเภทวิลล่าจานวนหกวิลล่ากับธนาคารแห่ งหนึ่ง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงิน
ในการดาเนินโครงการ ซึ่งมีราคาตามบัญชี 122.66 ล้านบาท (หมายเหตุ 23)
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ราคาทุน:
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

8,843,806.91
27,789,968.96
18,103,571.78
5,593,176.80
23,561,927.03
3,864,543.30
29,076,942.82
12,893,330.76
129,727,268.36
4,458,247.87
22,214,160.49
15,111,342.35
4,801,303.82
12,599,288.96

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
(13,730,947.66)
(13,730,947.66)
-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

เพิ่มขึน้

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

8,843,806.91
27,789,968.96
18,103,571.78
5,593,176.80
23,561,927.03

437,050.00 (4,145,457.36)
377,049.35 (2,896,683.52)
39,568.22
(76,900.00)
11,751,200.71 (991,998.03)

3,864,543.30
15,345,995.16
12,893,330.76
115,996,320.70

2,129,081.94
(47,734.84)
75,720.00 (433,644.86)
4,204,314.29
19,013,984.51 (8,592,418.61)

4,458,247.87
22,214,160.49
15,111,342.35
4,801,303.82
12,599,288.96

2,129,769.56
3,106,381.11 (3,741,347.83)
2,676,150.79
3,079,430.05 (2,660,385.39)
248,754.96
(76,899.00)
4,950,351.09 (704,850.99)

39,271,633.15
66,375,554.85
43,125,062.75
88,332,120.64
-

รับโอน
(โอนออก)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

1,828,731.85
12,750,000.00
-

39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
69,035,356.20
88,332,120.64
28,333,937.61
5,555,845.02
34,321,129.71

1,326,323.95
4,271,028.04
(14,578,731.85)
238,430,695.34
4,271,028.04

5,190,867.25
2,081,347.10
19,259,098.34
2,518,913.20
369,119,609.98

-

-

2,129,769.56
4,458,247.87
21,579,193.77
2,676,150.79
15,530,387.01
4,973,159.78
16,844,789.06
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
ห้องตัวอย่างและสานักงานขาย
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

ราคาทุน:
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมราคาทุน

1,934,373.97
18,656,464.25
79,775,181.71
(401,384.00)
49,550,702.65

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
(4,293,716.24)
(4,293,716.24)

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
1,934,373.97
14,362,748.01
75,481,465.47
(401,384.00)
40,113,471.23

เพิ่มขึน้

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

3,410,281.66
255,911.14
(3,643.01)
947,946.03 (433,643.86)
20,804,976.39 (7,620,770.08)

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)

23,837,541.60
5,354,500.00
5,395,905.57
13,558,232.16
23,066,190.48
1,995,788.95
73,208,158.76

(10,654,737.38)
(10,654,737.38)

23,837,541.60
5,354,500.00
5,395,905.57
13,558,232.16
12,411,453.10
1,995,788.95
62,553,421.38

(193,030.00)
39,568.22
(76,900.00)
485,650.03 (421,948.05)
(433,644.86)
234,326.90
759,545.15 (1,125,522.91)

1,828,731.85
4,271,028.04
(1,828,731.85)
4,271,028.04

รับโอน
(โอนออก)
3,423,761.68
3,423,761.68

รับโอนกิจการ
39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
43,125,062.75
88,332,120.64
15,087,166.98
5,190,867.25
1,750,000.00
267,976,212.53

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
5,344,655.63
252,268.13
18,300,811.86
92,089,433.46
(401,384.00)
276,628,792.52

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
39,271,633.15
66,375,554.85
8,843,806.91
68,598,306.20
88,332,120.64
5,354,500.00
5,358,573.79
28,709,101.12
5,190,867.25
17,998,836.28
401,384.00
334,434,684.19
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงานขาย
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์คลังสิ นค้า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องใช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ

18,792,993.60
5,354,253.00
4,622,318.52
9,221,532.35
15,907,091.52
53,898,188.99
(401,384.00)
18,908,585.77

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16
(3,771,196.46)
(3,771,196.46)

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
18,792,993.60
5,354,253.00
4,622,318.52
9,221,532.35
12,135,895.06
50,126,992.53
(401,384.00)
12,025,044.85

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)
358,819.87
2,020,524.68 (193,029.00)
450,873.24
248,754.96
(76,899.00)
1,821,192.67 (327,831.40)
242,934.97
551,338.00 (433,643.86)
5,694,438.39 (1,031,403.26)

3,423,761.68
3,423,761.68

รับโอนกิจการ
1,770,949.69
4,458,247.87
909,440.37
2,225,277.55
2,813,578.27
5,101,720.66
1,433,561.75
18,712,776.16

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
2,129,769.56
4,458,247.87
21,529,929.65
2,676,150.79
5,354,253.00
4,794,174.48
13,528,471.89
5,344,655.63
17,110,912.63
76,926,565.50
(401,384.00)
257,106,734.69

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน 20.80 ล้านบาท และ 11.96 ล้านบาท ตามลาดับ และ
รวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 5.69 ล้านบาท และ 5.53 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่ อมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมจานวน 54.51 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562: จานวน 51.33 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งคือ บริ ษทั ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด มีเครื่ องจักรที่ใช้เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อเพื่อการซื้ อเครื่ องจักรกับธนาคารแห่ งหนึ่ง ซึ่ งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จานวน 10.50 ล้านบาท (หมายเหตุ 23)
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17. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

ราคาทุน:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
อาคาร
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

เพิ่มขึน้

เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอนจากโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
ลดลง
ระหว่างพัฒนา

-

52,083,617.49
13,730,947.66
65,814,565.15

52,083,617.49
13,730,947.66
65,814,565.15

6,219,445.99
6,219,445.99

(1,185,046.73)
(1,185,046.73)

-

4,293,716.24
4,293,716.24

4,293,716.24
4,293,716.24
61,520,848.91

8,914,890.91
2,236,173.95
11,151,064.86

(338,306.48)
(338,306.48)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการ
เงินฉบับที่ 16

15,570,556.35
15,570,556.35
-

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
รับโอน
เพิ่มขึน้
ลดลง
(โอนออก)

รับโอน
(โอนออก)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

(4,271,028.04)
(4,271,028.04)

73,873,619.83
8,274,872.89
82,148,492.72

(3,423,761.68)
(3,423,761.68)

8,914,890.91
2,767,822.03
11,682,712.94
70,465,779.78

รับโอนกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

-

39,138,340.68
10,654,737.38
49,793,078.06

39,138,340.68
10,654,737.38
49,793,078.06

2,942,225.73
2,942,225.73

(1,185,046.73)
(1,185,046.73)

(4,271,028.04)
(4,271,028.04)

3,145,265.77
3,145,265.77

45,225,832.18
5,198,662.61
50,424,494.79

-

3,771,196.46
3,771,196.46

3,771,196.46
3,771,196.46
46,021,881.60

4,001,202.57
1,619,246.38
5,620,448.95

(338,306.48)
(338,306.48)

(3,423,761.68)
(3,423,761.68)

174,736.99
174,736.99

4,175,939.56
1,628,374.68
5,804,314.24
44,620,180.55

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้บนั ทึกรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินรวมจานวนเงิน 11.15 ล้านบาท และรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน 5.62 ล้านบาท
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18. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

18,173,279.54
1,500,000.00

2,036,153.62
-

-

1,301,443.68
-

21,510,876.84
1,500,000.00

2,705,784.89
3,572,698.94
25,951,763.37

417,000.00
2,750,000.00
5,203,153.62

-

(1,301,443.68)
-

3,122,784.89
2,271,255.26
2,750,000.00
31,154,916.99

5,142,635.50
1,499,995.00

2,209,139.65
-

-

-

7,351,775.15
1,499,995.00

629,266.04
7,271,896.54
18,679,866.83

291,570.79
2,500,710.44

-

-

920,836.83
9,772,606.98
21,382,310.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ราคาทุน:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
รวมราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิบตั ร
รายจ่ายในการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
รวมตัดจาหน่ ายสะสม
สุ ทธิ

เพิ่มขึน้

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลดลง
รับโอน(โอนออก)
พ.ศ. 2563

เพิ่มขึน้

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวระหว่างปี
ลดลง
รับโอนกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

16,530,675.54
1,500,000.00

289,999.40
-

-

1,351,675.68
-

18,172,350.62
1,500,000.00

1,215,000.00
300,000.00
19,545,675.54

417,000.00
706,999.40

-

2,750,000.00
4,101,675.68

1,632,000.00
300,000.00
2,750,000.00
24,354,350.62

4,180,683.85
1,499,995.00

1,764,025.24
-

-

122,763.02
-

6,067,472.11
1,499,995.00

196,502.40
5,877,181.25
13,668,494.29

142,083.73
1,906,108.97

-

122,763.02

338,586.13
7,906,053.24
16,448,297.38
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ค่ า ตั ด จ าหน่ า ยส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้ บั น ทึ ก รวมอยู่ ใ นก าไรขาดทุ น ของ
งบการเงิ นรวมจานวนเงิน 2.50 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการจานวนเงิน 1.91 ล้านบาท และ 0.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่หักค่าตัดจาหน่ ายเต็มตามอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั คง
ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมจานวน 4.91 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: จานวน 4.56 ล้านบาท)
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2563
2562
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR, MOR-3.18,
MMR-1.25,
26,110,754.91
7,968,990.09
MMR-1.25, MRR-1.50,
F/D Rate+2
F/D Rate+2
ทรัสต์รีซีท
2
4,693,969.21
ทรัสต์รีซีทในประเทศ
3.48 - 4.25
4.25, 5
66,773,052.96
72,166,126.34
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MLR, MLR-2,
MLR-(1.25, 2),
174,433,844.66 137,148,729.79
3.47 - 4.35
4 - 4.75
เงินกูย้ ืมระยะสั้น*
- วงเงิน 61 ล้านบาท - The Teak
MLR-1.40
60,804,117.55
Sathorn - Nanglinchee
- วงเงิน 63 ล้านบาท - Grandis
MLR-1.40
63,000,000.00
Kingkeaw
267,317,652.53 345,781,932.98
รวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ทรัสต์รีซีท
ทรัสต์รีซีทในประเทศ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
2563
2562
2563
2562
MOR-3.18, MMR-1.25
MMR-1.25
14,994,635.25
3,379,815.23
2
4,693,969.21
3.48 - 4.25
4.25, 5
66,773,052.96
72,166,126.34
MLR, MLR-2, 3.47-4.35 MLR-2, 4 - 4.75
174,433,844.66 129,116,229.79
256,201,532.87 209,356,140.57

*ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นไปเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเนื่องจากได้รับการขยายระยะเวลากาหนดชาระคืนจากภายใน 12 เดือนนับแต่วนั ที่ทาสัญญาเป็ นภายใน 24 เดือนนับแต่
วันที่ทาสัญญา (หมายเหตุ 23)
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20. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
เจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
69,560,896.63 74,260,756.38 63,793,243.45 48,324,113.48
853,568.62
8,332,175.77
697,844.68
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
70,414,465.25 82,592,932.15 64,491,088.13 48,324,113.48
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
118,387.71
213,354.39
19,937.42
15,000.00
เจ้าหนี้อื่น
12,050,405.69 16,086,410.74
4,052,672.00 11,055,191.81
เจ้าหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
56,670.00
เจ้าหนี้ค่าโอนธุรกิจ - บริ ษทั ย่อย
43,578,849.92
ค่านายหน้าค้างจ่าย
5,598,301.06 10,105,839.85
4,876,946.21
8,840,388.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
16,003,638.30 12,513,432.41
9,949,980.72
6,724,778.95
ต้นทุนงานโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนาค้างจ่าย
42,339,213.45 33,049,460.78 42,339,213.45
โบนัสค้างจ่าย
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
6,268,499.99
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
3,215,234.02
3,878,229.72
3,215,234.02
3,553,366.70
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
305,095.89
4,744.27
309,840.16
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
310,907.13
168,220.65
19,285.85
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
904,606.57
2,209,758.94
634,430.13
694,195.39
310,053.38
145,489.13
อื่น ๆ
87,119,247.30 85,000,462.49 114,959,793.98 37,461,261.51
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
157,533,712.55 167,593,394.64 179,450,882.11 85,785,374.99
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
21. หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
หนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา
เงินจองและเงินมัดจาค่าซื้อห้องชุด
30,799,342.27 45,229,295.11
เงินมัดจาค่าสิ นค้ารับล่วงหน้า
17,246,676.20 14,595,487.85
4,986,952.99
3,393,193.08
291,028.04
เงินมัดจาห้องพัก
48,337,046.51 59,824,782.96
4,986,952.99
3,393,193.08
รวม
51

22. หนีส้ ินจากเงินที่ต้องคืนให้ กับผู้เช่ า
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน
2563
2562
2563
2562
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
22,024,000.00
43,368,000.00
73,776,625.00
22,024,000.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(47,267,690.31)
22,024,000.00
43,368,000.00
26,508,934.69
22,024,000.00
สุ ทธิ
หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ

2563
22,024,000.00
22,024,000.00

ไม่ หมุนเวียน
2562
-

2563
73,776,625.00
(47,267,690.31)
26,508,934.69

2562
-

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
รับโอนจาก
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
เพิม่ ขึน้
ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสั้น
พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 599.72 ล้านบาท - เพือ่ โครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
272,762,101.67 74,679,633.00 (103,794,736.93) 123,804,117.55 367,451,115.29
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
60,000,000.00
(15,763,604.89)
44,236,395.11
วงเงินรวม 8.93 ล้านบาท - เพื่อซื้อเครื่ องจักร
8,925,000.00 (1,347,872.44)
7,577,127.56
วงเงินรวม 46.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
42,398,619.56
42,398,619.56
รวม
332,762,101.67 126,003,252.56 (120,906,214.26) 123,804,117.55 461,663,257.52
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (60,000,000.00)
(217,176,356.91)
272,762,101.67
244,486,900.61
สุ ทธิ
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ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินรวม 60 ล้านบาท - เพือ่ โครงการที่อยู่
อาศัยเพือ่ ผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
วงเงินรวม 36.63 ล้านบาท - เพื่อช่วยเหลือ
จากผลกระทบ COVID - 19
รวม
หัก ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

-

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิม่ ขึน้
ลดลง
รับโอนกิจการ
พ.ศ. 2563
24,631,619.56
24,631,619.56

-

44,236,395.11

44,236,395.11

-

7,767,000.00
52,003,395.11

32,398,619.56
76,635,014.67

-

(44,236,395.11)
32,398,619.56

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษ ทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมเงินระยะยาวเพื่อรับการสนับสนุ นทางการเงิน กับธนาคารพาณิ ชย์
ในประเทศ 4 แห่ ง ซึ่งมีเงื่อนไขที่สาคัญตามสัญญา ดังนี้
วงเงิน
วงเงิน
หน่ วย: ล้านบาท
ระยะเวลาชาระหนี้
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ
วงเงิน - เพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์
1
154.47
48 เดือนนับแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
2
161.25
48 เดือนนับแต่วนั ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-1.65 ต่อปี
3
160.00*
36 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ร้อยละ MLR-0.75 ต่อปี
4
61.00*
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ร้อยละ MLR-1.40 ต่อปี
5
63.00*
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ร้อยละ MLR-1.40 ต่อปี
รวม
599.72
วงเงิน - เพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่ างพัฒนา
6
60.00**
36 เดือนนับแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
60.00
รวม

ร้อยละ MLR ต่อปี

วงเงิน - เพื่อซื อ้ เครื่ องจักร
7
8.93
รวม
8.93

ร้อยละ 7.71 ต่อปี

48 เดือนนับแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วงเงิน - เพื่อช่ วยเหลือจากผลกระทบ COVID - 19
8
10.00
60 เดือนนับแต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
9
10
รวม
รวมทั้งสิ้น

24.63
12.00**
46.63
715.28

60 เดือนนับแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
24 เดือนนับแต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563

เดือนที่ 1-24 ร้อยละ MLR-1.6 ต่อปี
เดือนที่ 25-60 ร้อยละ MLR ต่อปี
ร้อยละ MLR-2.65 ต่อปี
ร้อยละ 2 ต่อปี

วงเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจากรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั บิวเดอร์สมาร์ท จากัด (มหาชน)
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการ เครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อย และค้ าประกันโดยบริ ษทั บิวเดอร์สมาร์ท จากัด (มหาชน)
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*เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 3 4 และ 5: วงเงินรวม 284.00 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรื อเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น
2. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ ยนแปลงสภาพความเป็ นนิ ติบุคคล คณะกรรรมการบริ ษทั ย่อย หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อวัตถุประสงค์
3. กาหนดให้บริ ษทั ย่อยไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นไปจากสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทาสัญญา
**เงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสาหรับวงเงินกูว้ งที่ 6 และ 10: วงเงินรวม 72.00 ล้านบาท สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องรักษาสถานะของบริ ษทั ตามงบการเงินฉบับจัดส่ งตามกรมสรรพากร ไม่ให้มีผลขาดทุนเกินทุน
และ/หรื อ จัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้ส่วนทุนเป็ นบวก
2. กาหนดให้บริ ษทั ฯ ห้ามให้กรรมการ/ผูถ้ ือหุ้น/กิจการในเครื อ กูย้ ืมเงิน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูใ้ ห้กู้
24. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
- ภายใน 1 ปี
17,880,490.10
2,325,427.68
7,917,110.44
1,682,967.96
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
68,881,997.07
4,464,581.08 45,076,009.03
3,036,966.34
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(12,726,040.26)
(641,690.52) (8,989,302.84)
(462,459.45)
มูลค่าปัจจุบันของหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
74,036,446.91
6,148,318.24 44,003,816.63
4,257,474.85
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(14,352,798.38) (2,034,062.12) (5,934,022.57) (1,482,989.02)
59,683,648.53
4,114,256.12 38,069,794.06
2,774,485.83
สุ ทธิ
25. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
6.2 - 7
6.2
30,000,000.00 50,000,000.00
หุ้นกูร้ ะยะสั้น
6.4
90,000,000.00
รวม
30,000,000.00 140,000,000.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี - ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น
(885,263.98)
(243,700.43)
29,114,736.02 139,756,299.57
สุ ทธิ
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ตั๋วแลกเงิน ระยะสั้ น วงเงิ น ไม่เกิ น 214.52 ล้านบาท ระยะเวลาไม่ เกิ น 270 วัน
ครบกาหนดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่อนุ มตั ิให้เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุน เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง และหรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีหุ้นกูร้ ะยะสั้นจานวนเงินรวม 90.00 ล้านบาท ชนิดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ ครบกาหนดและไถ่ถอนแล้วในวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563
26. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
8,108,004.98 8,504,311.00
6,373,655.00 6,465,027.00
เพิ่มขึ้นจากการโอนกิจการ
1,435,074.50
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
1,047,009.96 1,142,748.50
891,728.21
891,162.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
245,090.96
251,030.98
201,803.25
196,524.00
ต้นทุนบริ การในอดีต
605,686.50
360,588.00
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
(2,344,562.00)
(1,856,740.00)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
(51,210.00)
317,094.00
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(2,000,200.00)
(2,000,200.00)
6,902,060.96 6,373,655.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,399,905.90 8,108,004.98
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจานวนเงิน 1.29 ล้านบาท และ 2.00 ล้านบาท ตามลาดับ และรวมอยู่ในกาไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวนเงิน 1.09 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของ
จังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และและ พ.ศ. 2562
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

2.55 - 3.29
6.34

2.55 - 3.29
6.34

2.66
6.34

2.66
6.34
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(อัตราร้ อยละ/ปี )
งบการเงินรวม
2563
อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560 มรณะไทย พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิม่ ขึน้ 0.5%
ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด
(8.67)
9.28
(6.77)
7.22
อัตราการขึ้นเงินเดือน
9.34
(8.61)
7.27
(6.72)
อัตราการหมุนเวียน
(8.53)
9.41
(6.66)
7.34
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
7,711,589.86
5,042,697.60
เกินกว่า 5 ปี
12,046,479.84
9,216,238.34
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา
ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้น
ไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
ของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2562
27. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
11,315,632.83
16,461,954.90
3,962,459.92
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
2,701,502.03
-
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รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
ขาดทุนทางภาษี
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

45,020.87
-

2,365,081.40
1,080,503.99
-

2,008,993.64
678,735.28
-

1,621,600.99 (141,619.81)
983,757.85 (487,387.47)
18,174,067.43 (18,174,067.43)
5,304,157.97 (913,042.16)

1,479,981.18
496,370.38
4,391,115.81

1,274,731.00
-

29,484,148.76 (19,671,096.00)

9,813,052.76

3,962,459.92

กาไร
(ขาดทุน)

2,320,060.53
1,080,503.99
-

กาไร
(ขาดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

21,284,227.18

2,008,993.64
678,735.28
21,284,227.18

287,014.90
474,059.35
3,127,770.94

(181,333.72)
22,311.20
-

1,380,412.18
496,370.55
3,127,770.94

3,888,845.19

21,125,204.66

28,976,509.77

รับโอนธุรกิจ
-

(728,659.33)

(504,494.06) (1,233,153.39)

-

(1,184,272.37)

(17,439,856.60)

6,158,455.20 (11,281,401.40)

-

(11,281,401.45)

(18,168,515.93)

5,653,961.14 (12,514,554.79)

-

(12,465,673.82)

(48,881.05) (1,233,153.42)
-

(11,281,401.45)

(48,881.05) (12,514,554.87)

สุทธิ

11,315,632.83 (14,017,134.86) (2,701,502.03) 3,962,459.92

(8,576,828.63) 21,076,323.61

16,461,954.90

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

11,315,632.83
-

(2,701,502.03)

3,962,459.92
-

16,461,954.90
-

11,315,632.83

(2,701,502.03)

3,962,459.92

16,461,954.90

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
2,131,800.81 188,259.72
2,320,060.53 1,860,733.92
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
1,080,503.99
1,080,503.99 678,735.28
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
1,700,862.20 399,893.19 (479,154.40) 1,621,600.99 1,293,005.40
ผลแตกต่างค่าเสื่ อมราคา
79,596.88
(79,596.88)
84,144.25
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
547,811.18 435,946.67
983,757.85
ขาดทุนทางภาษี
15,698,239.37 2,475,828.06
- 18,174,067.43
5,304,157.97
5,304,157.97
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
รวมสิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,238,814.43 8,724,488.73 (479,154.40) 29,484,148.76 3,916,618.85

กาไร
(ขาดทุน)
148,259.72
-

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
2,008,993.64
678,735.28

289,654.80 (307,929.20) 1,274,731.00
(84,144.25)
353,770.27

(307,929.20) 3,962,459.92
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หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

กาไร
(ขาดทุน)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาทางภาษี - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
(278,301.20) (450,358.13)
(728,659.33)
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
(15,333,773.81) (2,106,082.79)
- (17,439,856.60)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(15,612,075.01) (2,556,440.92)
- (18,168,515.93)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
5,626,739.42 6,168,047.81 (479,154.40) 11,315,632.83 3,916,618.85
สุทธิ
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้:
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ 7,018,847.42
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (1,392,108.00)
5,626,739.42

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353,770.27

(307,929.20) 3,962,459.92

11,315,632.83 3,916,618.85
-

3,962,459.92
-

11,315,632.83 3,916,618.85

3,962,459.92

บริ ษทั ย่อยทุกแห่ งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็น
ว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะยังไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยังไม่ได้
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
หมดอายุในอีก 1 ปี
155,087.63
155,087.63
หมดอายุในอีก 2-5 ปี
8,380,807.89 2,210,836.75
690,202.52
697,802.52
ผลแตกต่างชัว่ คราว
9,226,098.04 3,063,726.90
รวม

-

28. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
8,634,807.17
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว 14,017,134.86
22,651,942.03
ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

12,455,566.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8,634,807.13

11,302,124.94

(6,168,047.81) (21,076,323.61) (353,770.27)
6,287,518.91 (12,441,516.48) 10,948,354.67
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กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
(ร้ อยละ)
หน่ วย : บาท
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(65,423,173.20)
31,204,012.65
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
20.00
(13,084,634.64)
20.00
6,240,802.53
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
(0.62)
403,306.96
(0.50)
(156,816.10)
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
(28.84)
18,870,029.30
1.74
541,878.95
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับผลขาดทุน
(27.78)
18,174,067.43
ผลขาดทุนในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี แต่นามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
0.02
(14,476.55)
(0.12)
(36,054.58)
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(0.55)
361,996.55
(2.69)
(840,026.32)
(2,058,347.02)
537,734.43
ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
3.15
1.72
(34.62)
22,651,942.03
20.15
6,287,518.91
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

2562

หน่ วย: บาท
(64,224,404.46)

20.00
(0.34)

(12,844,880.89)
217,981.06

0.12

(73,987.49)

(0.40)
19.38

259,370.84
(12,441,516.48)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00
0.50
20.50

หน่ วย: บาท
53,395,621.24
10,679,124.25
269,230.42
10,948,354.67

29. สารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปันผลได้

59

30. กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุ ญาตแห่ งหนึ่ ง เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้จ่ ายเงิ น สมทบกองทุ น เป็ นจ านวนเงิ น 3.38 ล้านบาท
(ปี พ.ศ. 2562: 2.23 ล้านบาท)
31. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แก่
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา
13,991,844.47
6,350,345.96 18,316,052.53
1,824,605.46
การเปลี่ยนเเปลงในต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
28,198,152.94 (181,975,698.90)
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
326,138,406.63 331,954,983.35 201,078,232.15 327,028,664.32
ค่าที่ดิน ค่าที่ปรึ กษาโครงการ และค่าก่อสร้าง
130,964,072.14 372,108,384.18
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
31,899,238.51 47,947,836.86 10,269,509.29
7,606,208.29
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
34,456,751.70 13,416,525.27 13,220,900.60
6,411,945.46
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
102,237,442.09 117,202,190.06 65,105,571.95 78,896,771.60
ค่านายหน้าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย 25,503,548.27 40,323,554.11 11,403,465.40 17,310,415.32
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
5,160,785.17
8,492,473.23
4,265,184.43
7,190,188.67
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
7,991,875.87 16,448,457.04
1,180,896.31
6,222,474.86
ค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การวิชาชีพ
7,227,093.99
4,047,194.47
2,870,439.00
2,024,165.00
32. เงินปันผลจ่ าย
ปี พ.ศ. 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนิ น งานสาหรั บปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้น ละ 0.015 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 31.96 ล้านบาท กาหนดจ่ายในวัน ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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33. การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่วนงาน
ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วน
ได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบาท
ขายวัสดุก่อสร้ าง

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง

โครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้เกษียณอายุ

ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสั งหาริมทรัพย์

ส่ วนกลาง

2563
2562
349,972.73 483,152.21
2,461.70
527.32
(237,269.65) (330,192.22)

2563
58,875.83
948.28
(64,244.61)

2562
87,633.73
15,047.24
(81,443.15)

2563
113,180.90
(97,101.93)

2562
2563
2562
35,412.63 210,169.02 243,430.03
(31,181.28) (166,573.06) (190,132.69)

115,164.78 153,487.31
กาไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

(4,420.50)

21,237.82

16,078.97
136.40
1,417.38
(20,205.86)
(26,955.85)
(0.84)
(30,792.27)

4,231.35
15.24
32.63
(14,786.10)
(13,658.54)
10,528.51

43,595.96
7.59
1,100.07
(25,209.38)
(12,098.27)
-

53,297.34
457.25
130.78
(21,342.53)
(12,377.46)
-

27,013.00
2,394.98
(39,748.70)
(62,891.91)
(321.36)
-

(60,322.07)
(22,801.14)
(83,123.21)
(12,983.16)

(13,636.91)
(203.43)
(13,840.34)
2,732.18

7,395.97
(8,498.40)
(1,102.43)
4.13

(96,106.37)

(11,108.16)

(1,098.30)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

ตัดรายการ
ระหว่ างส่ วนงาน

2563

2562

(3,409.98)
11,727.00

2563
2562
732,198.48 849,628.60
(15,574.56)
7,591.37 (553,462.25) (625,357.97)

22,962.18
6,266.84
(60,175.28)
(76,865.74)
201.11
-

8,317.02
(26,451.93)
(1,730.07)
876.34
-

(7,983.19) 178,736.23 224,270.63
(21,862.58)
705.06
1,572.09
(3,101.06)
3,182.36
3,329.19
(85,163.94) (96,303.91)
2.36 (101,069.69) (102,899.38)
(322.20)
201.11
(30,792.27) 10,528.51

20,165.38
(3,018.24)
17,147.14
(3,442.29)

(73,553.99) (107,610.89)
(21,405.51) (14,207.70)
(94,959.50) (121,818.59)
12,524.36 (10,881.56)

(18,988.64)
22,006.32
3,017.68
(22,197.27)

(32,944.47)
7,935.13
(25,009.34)
5,304.16

(34,724.45)
(30,698.73)
(65,423.18)
(22,651.94)

40,698.24
(9,494.24)
31,204.00
(6,287.51)

13,704.85

(82,435.14) (132,700.15)

(19,179.59)

(19,705.18)

(88,075.12)

24,916.49

-

2563

งบการเงินรวม

-

2562
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่ วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
ระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุ ทธิ
อืน่ ๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

หน่ วย: พันบาท
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อ
ต้ นทุนโครงการพัฒนา
ผู้เกษียณอายุ
อสั งหาริมทรัพย์
2563
2562
2563
2562

ขายวัสดุก่อสร้ าง
2563
2562

ขายสิ นค้ าพร้ อมติดตั้ง
2563
2562

47,749.09

48,429.00

3,000.00

3,000.00

9,374.19
38,794.79
12,480.86
36,106.11

18,908.59
13,668.49
16,451.79

16,312.04
9,685.68
3,369.14
2,259.42

18,508.80
3,709.93
2,047.06

182,514.22
205,100.00
249,792.31
21,985.31
4,221.88
(7,111.15)

467,720.06
233,244.20
10,444.75
1,301.45
1,858.08

1,150.28
1,310.42
2,297.00

1,688.56
2,292.88

(17,319.38)

144,505.04

97,457.87

34,626.28

27,265.79

656,502.57

714,568.54

4,757.70

3,981.44

(17,319.38)

-

-

-

ตัดรายการระหว่ างกัน
2563
2562
-

-

งบการเงินรวม
2563
2562
-

50,749.09

51,429.00

(21,298.18)
5,304.15

182,514.22
205,100.00
276,628.82
70,465.78
21,382.30
16,232.00

446,421.88
233,244.20
49,550.70
18,679.87
27,953.96

(15,994.03)

823,072.21

827,279.61

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกค้ารายใหญ่สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวนหนึ่งราย เป็ นรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง จานวนเงินรวม 41.88 ล้านบาท
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมศิ าสตร์
กลุ่มบริ ษทั ฯ นาเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็ นจานวนเงินไม่เป็ นสาระสาคัญ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบาท
ในประเทศไทย
ต่ างประเทศ
ตัดรายการระหว่างส่ วนงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
689,107.04 771,794.80
46,501.41
93,686.32
(3,409.97) (15,852.52) 732,198.48 849,628.60
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34. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิน ที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กยู้ ืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานซึ่ง ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว รายได้จากการขายและต้นทุนขายมีบางส่ วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อเกิดจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าโดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หนี้สินกับสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกิจการดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมิได้ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้และรายการซื้อสิ นค้า
ที่คาดว่าจะเกิดที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ
ไม่มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้มีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
สกุลเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน ทางการเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 24,145,723.69 4,786,284.53 23,703,368.68 4,690,970.14
29.87
30.21
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
753,441.13
21.23
21.84
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
33,968.64
22.52
23.32
หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ทาง
หนีส้ ินทาง
สินทรัพย์
หนีส้ ินทาง (บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
สกุลเงิน
การเงิน
การเงิน
ทางการเงิน
การเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 21,806,193.65 10,856,729.51 21,337,150.02 10,850,985.67
29.98
30.33
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
9,560,169.54
19.92
20.52
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
398,009.13
20.68
21.42
ยูโร
5,911,825.60
5,911,825.60
33.38
34.08
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ง) ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ ทาให้
มัน่ ใจได้ว่า ได้ขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
จ) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ได้วดั มูลค่ายุติธรรม เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯ ตั้งใจและถือจนครบกาหนด จึงจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคา
ทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ
10.77
11.61
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดชาระ - สุ ทธิ

10.91

-

11.48

-

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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35.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
35.1 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง รถยนต์ที่อายุสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดภายในหนึ่ งปี นับจาก
วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี มูลค่าต่า และ
สัญญาบริ การ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันข้างต้นกับบุคคลภายนอกที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ปี
หน่ วย: บาท
ภายใน 1 ปี
2,922,732.64
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,648,910.00
35.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้านบาท
วงเงิน
เบิกใช้
ยังไม่ ได้ ใช้
1) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
37.42
(26.11)
11.31
2) เงินกูย้ ืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต
340.50
(266.26)
74.24
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3) สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
68.04
68.04
4) วงเงินหนังสื อค้ าประกัน
120.50
(34.07)
86.43
5) เงินกูย้ ืมระยะยาว
487.72
(356.98)
130.74
1,054.18
(683.42)
370.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระค่า
สิ นค้าให้กบั เจ้าหนี้การค้าบางรายของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 34.07 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้น ค้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในพันธบัตรของ
บริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 11 และ 12)

36.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้ มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงิ นที่ เหมาะสมและ
การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 2.25
ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1 ตามลาดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 1.92 ต่อ 1 และ 0.68 ต่อ 1)

37.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
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หน่ วย: บาท
รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ

ตามรายงานไว้

งบการเงินรวม
จานวนที่จัดประเภท ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่

125,887,078.55
211,971,700.56
14,595,487.85
45,229,295.11
104,309,319.91

(1,475,879.65)
1,475,879.65
(44,378,305.92)
22,664,895.40
19,906,300.23
(14,595,487.85)
14,595,487.85
40,724,430.20
43,368,000.00
(82,285,319.91)

124,411,198.90
1,475,879.65
167,593,394.64
22,664,895.40
19,906,300.23
59,824,782.96
40,724,430.20
43,368,000.00
22,024,000.00

4,410,105.96
(102,207,077.32)
-

1,572,085.66
(1,080,892.94)
(692,298.62)
201,105.90

1,572,085.66
3,329,213.02
(102,899,375.94)
201,105.90

หน่ วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ

38.

ตามรายงานไว้

จานวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่

124,585,879.64

(23,980,703.84)

100,605,175.80

478,500,000.00

23,980,703.84

502,480,703.84

22,810,645.17
(69,984,054.15)
-

22,857,389.33
(21,759,433.12)
(692,298.62)
(405,657.59)

22,857,389.33
1,051,212.05
(70,676,352.77)
(405,657.59)

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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