งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ฯ
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ สุด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - โครงการที่พกั อาศัยเพือ่ ผู้เกษียณอายุ
ความเสี่ยง
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - โครงการที่พกั
อาศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าให้ ความสาคัญในเรื่ องนี้ เนื่องจากราคายุติธรรมดังกล่าวได้อา้ งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดที่ประเมินขึ้นโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ว่าจ้าง ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญ
ของฝ่ ายบริ หารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่นามาเทียบเคียง รวมถึงการกาหนดสมมติฐาน
ที่สาคัญในการปรับปรุ งมูลค่าตลาดดังกล่าวให้เทียบเคียงได้กบั ทรัพย์สินที่ประเมิน
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ กลุ่มบริ ษทั ฯ
ว่าจ้าง โดยประเมินความรู ้ ความสามารถ ความอิสระและความเที่ยงธรรมของผูป้ ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสม
ของสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้
-

พิจารณาความคล้ายคลึงของทรัพย์สินที่นามูลค่าตลาดมาใช้เทียบเคียง เกี่ยวกับลักษณะ สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ

-

ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้

-

พิ จ ารณาความเหมาะสมของหลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ าตลาดเพื่ อ ก าหนดมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น ความแตกต่างของลักษณะ ขนาดและสภาพแวดล้อมของ
อสังหาริ มทรัพย์ที่นามาเปรี ยบเทียบ

นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่บันทึกในงบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จ จริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ หรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละร ายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ป เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญ ชี สาหรั บ การด าเนิ น งานต่ อเนื่ องของผู ้ บ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ น งานต่อเนื่ องหรื อไม่
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ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯ
ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่

-

ได้รับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกับ ข้อมู ลทางการเงิน ของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า รับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ฯ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่ าผลประโยชน์ ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว
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