
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ   
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่  
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 38,272,720.59                 39,137,825.67                 16,026,266.44                 22,310,722.84                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 127,121,937.79               125,887,078.55               114,037,384.64               100,605,175.80               
ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,178,924.00                   -                                  -                                  -                                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.3 -                                  -                                  5,036,301.37                   502,480,703.84               
ส่วนของเงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.2, 4.4 -                                  -                                  16,952,984.09                 -                                  
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 95,159,911.39                 97,842,169.28                 60,517,380.13                 65,373,114.79                 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 8 801,994,735.14               758,086,103.01               -                                  -                                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.2 52,354,529.90                 53,837,812.08                 2,424,236.14                   1,998,269.50                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,116,082,758.81            1,074,790,988.59            214,994,552.81               692,767,986.77               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 51,429,000.00                 51,429,000.00                 48,429,000.00                 48,429,000.00                 
เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.4 -                                  -                                  464,332,288.70               -                                  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 10 10,874,996.75                 10,910,787.28                 10,874,996.75                 10,910,787.28                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                                  -                                  396,279,843.88               367,769,296.81               
ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 2,404,358.00                   -                                  -                                  -                                  
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 12 429,625,163.16               446,421,883.35               -                                  -                                  
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 233,244,200.00               233,244,200.00               -                                  -                                  
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 43,366,677.40                 49,550,702.65                 11,367,163.74                 18,908,585.77                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 62,082,696.40                 -                                  44,512,145.77                 -                                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 18,418,579.60                 18,679,866.83                 13,408,798.74                 13,668,494.29                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,806,336.11                 11,315,632.83                 4,015,615.92                   3,962,459.92                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,708,788.39                   5,727,538.39                   279,090.89                      279,090.89                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 868,960,795.81               827,279,611.33               993,498,944.39               463,927,714.96               

รวมสินทรัพย์ 1,985,043,554.62            1,902,070,599.92            1,208,493,497.20            1,156,695,701.73            

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 443,071,399.19               345,781,932.98               299,714,573.32               209,356,140.57               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.2, 18 169,190,374.00               167,593,394.64               86,877,550.31                 85,785,374.99                 
ส่วนของเจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,992,266.94                 22,664,895.40                 -                                  -                                  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 19 95,052,149.09                 100,549,213.16               4,989,854.76                   3,393,193.08                   
รายไดค้า่เช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 2,155,966.04                   -                                  -                                  -                                  
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 4.2, 20 63,043,068.73                 43,368,000.00                 -                                  -                                  
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 184,560,212.13               60,000,000.00                 -                                  -                                  
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 7,936,638.07                   2,034,062.12                   4,457,032.65                   1,482,989.02                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.5 28,683,665.13                 10,000,000.00                 30,678,665.13                 11,995,000.00                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 23 28,980,038.71                 139,756,299.57               28,980,038.71                 139,756,299.57               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,304,266.55                   5,831,270.50                   8,304,266.55                   5,831,270.50                   
เงินประกนัผลงาน 4.2 24,540,997.23                 21,945,861.85                 -                                  -                                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,862,125.18                   3,177,168.13                   2,834,369.56                   2,255,429.34                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,082,373,166.99            922,702,098.35               466,836,350.99               459,855,697.07               

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 21 170,037,051.05               272,762,101.67               -                                  -                                  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 22 51,807,517.27                 4,114,256.12                   37,604,373.71                 2,774,485.83                   
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน - สุทธิ 14,034,002.17                 19,906,300.23                 -                                  -                                  
รายไดค้า่เช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 19,358,153.74                 -                                  -                                  -                                  
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน 4.2, 20 2,016,665.50                   22,024,000.00                 -                                  -                                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,431,030.21                   8,108,004.98                   6,639,434.99                   6,373,655.00                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,053,761.76                   -                                  -                                  -                                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 266,738,181.70               326,914,663.00               44,243,808.70                 9,148,140.83                   

รวมหนีสิ้น 1,349,111,348.69            1,249,616,761.35            511,080,159.69               469,003,837.90               
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,185,143,140 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 218,514,314.00               218,514,314.00               218,514,314.00               218,514,314.00               

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 2,130,506,193 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 213,050,619.30               213,050,619.30               213,050,619.30               213,050,619.30               

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 343,503,712.05               343,503,712.05               343,503,712.05               343,503,712.05               
ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 13,121,126.47                 12,635,052.79                 13,121,126.47                 12,635,052.79                 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 64,054,711.91                 81,061,856.35                 127,737,879.69               118,502,479.69               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 2,204,390.56                   2,204,390.56                   -                                  -                                  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 635,934,560.29               652,455,631.05               697,413,337.51               687,691,863.83               

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2,354.36)                        (1,792.48)                        -                                  -                                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 635,932,205.93               652,453,838.57               697,413,337.51               687,691,863.83               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,985,043,554.62            1,902,070,599.92            1,208,493,497.20            1,156,695,701.73            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

4, 26
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 182,919,123.97       131,062,275.61       104,337,807.71       113,151,116.27       

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (143,501,581.75)      (92,569,935.87)        (72,075,246.58)        (76,302,677.12)        

ก ำไรขั้นต้น 39,417,542.22         38,492,339.74         32,262,561.13         36,848,439.15         

รายไดด้อกเบ้ีย 127,334.35              300,142.24              7,463,327.74           3,890,751.17           

รายไดอ่ื้น 1,503,361.65           536,692.65              1,253,070.23           85,515.52                

ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                           5,774,028.75           -                           -                           

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (22,114,490.56)        (17,737,105.18)        (8,362,401.53)          (10,303,824.70)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,456,484.24)        (23,107,677.35)        (15,241,765.09)        (15,932,853.62)        

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (8,522,736.58)          4,258,420.85           17,374,792.48         14,588,027.52         

ตน้ทนุทางการเงิน (5,940,023.72)          (1,375,411.85)          (5,156,899.18)          (1,850,772.69)          

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ (14,462,760.30)        2,883,009.00           12,217,893.30         12,737,254.83         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (2,058,872.34)          (1,733,852.30)          (2,496,419.62)          (2,584,349.87)          
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (16,521,632.64)        1,149,156.70           9,721,473.68           10,152,904.96         

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการทีอ่าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ -                           41,492.35                -                           -                           

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                           41,492.35                -                           -                           
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (16,521,632.64)        1,190,649.05           9,721,473.68           10,152,904.96         

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (16,521,070.76)        1,152,163.99           9,721,473.68           10,152,904.96         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (561.88)                    (3,007.29)                 -                           -                           

(16,521,632.64)        1,149,156.70           9,721,473.68           10,152,904.96         

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (16,521,070.76)        1,193,656.34           9,721,473.68           10,152,904.96         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (561.88)                    (3,007.29)                 -                           -                           

(16,521,632.64)        1,190,649.05           9,721,473.68           10,152,904.96         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.008)                      0.001                       0.005                       0.005                       

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 2,130,506                2,130,506                2,130,506                2,130,506                

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรเป็น องค์ประกอบอ่ืน ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม อ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30         343,503,712.05      12,635,052.79           81,061,856.35     2,204,390.56                 2,204,390.56             652,455,631.05         (1,792.48)                 652,453,838.57         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด:
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                         -                            (16,521,070.76)    -                                -                            (16,521,070.76)          (561.88)                    (16,521,632.64)          
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                            -                         486,073.68                (486,073.68)         -                                -                            -                            -                           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30         343,503,712.05      13,121,126.47           64,054,711.91     2,204,390.56                 2,204,390.56             635,934,560.29         (2,354.36)                 635,932,205.93         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30         343,503,712.05      10,512,689.47           88,296,343.16     2,002,923.61                 2,002,923.61             657,366,287.59         10,553.73                 657,376,841.32         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด:
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                         -                            1,152,163.99       41,492.35                      41,492.35                  1,193,656.34             (3,007.29)                 1,190,649.05             
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                            -                         507,645.25                (507,645.25)         -                                -                            -                            -                           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30         343,503,712.05      11,020,334.72           88,940,861.90     2,044,415.96                 2,044,415.96             658,559,943.93         7,546.44                   658,567,490.37         

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมำยเหตุ

 ทุนที่ออก

และช ำระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ

  จดัสรรเป็น

ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30                        343,503,712.05                        12,635,052.79                          118,502,479.69                        687,691,863.83                        

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                            -                                            -                                            9,721,473.68                            9,721,473.68                            
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                                            -                                            486,073.68                               (486,073.68)                              -                                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30                        343,503,712.05                        13,121,126.47                          127,737,879.69                        697,413,337.51                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30                        343,503,712.05                        10,512,689.47                          108,903,440.68                        675,970,461.50                        

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

    ก  าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                            -                                            -                                            10,152,904.96                          10,152,904.96                          

    จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                                            -                                            507,645.25                               (507,645.25)                              -                                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30                        343,503,712.05                        11,020,334.72                          118,548,700.39                        686,123,366.46                        

หน่วย: บำท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน:

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด (16,521,632.64)        1,149,156.70        9,721,473.68           10,152,904.96         
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,058,872.34           1,733,852.30        2,496,419.62           2,584,349.87           
หน้ีสงสัยจะสูญ - สุทธิ 18,000.00                542,307.68           -                           342,307.68              
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,690.59)               117.37                  (18,690.59)               117.37                     
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 5,736,982.30           2,960,718.14        3,004,043.89           1,400,512.98           
ก าไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           (5,774,028.75)       -                           -                           

(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 372,311.40              24,626.18             155,352.57              (13,765.14)               

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 323,025.23              403,173.75           265,779.99              290,589.00              
ดอกเบ้ียรับ (127,334.35)             (300,142.24)          (7,463,327.74)          (3,890,751.17)          
ตน้ทุนทางการเงิน 5,940,023.36           1,375,411.85        5,156,898.82           1,850,772.69           
(ก าไร)ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (2,218,442.95)          2,115,192.98        13,317,950.24         12,717,038.24         
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,230,568.70)          19,592,533.82      (14,677,891.71)        10,031,310.58         

ลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงิน (3,598,706.00)          -                       -                           -                           
สินคา้คงเหลือ 2,594,528.14           (3,152,569.83)       4,769,984.53           (3,165,160.08)          

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (37,407,119.54)        (32,904,142.15)     -                           -                           

รายไดโ้ครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายตุามสัญญาเช่าการเงิน 4,411,410.48           -                       -                           -                           

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายตุามตามสัญญาเช่าการเงิน 37,041,211.47         -                       -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,483,282.18           (18,292,772.16)     (425,966.64)             (310,317.36)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,750.00                (595,541.71)          -                           -                           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,878,315.63           6,449,147.44        4,915,411.19           (2,196,200.50)          

เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน (6,142,500.00)          -                       -                           -                           

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา (5,497,064.07)          8,197,652.03        1,596,661.68           (1,372,256.95)          

รายไดค้า่เช่ารอการตดับญัชี (1,474,134.95)          -                       -                           -                           
เงินประกนัผลงาน 2,595,135.38           1,946,945.80        -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 684,957.05              151,909.04           578,940.22              4,885.33                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,053,761.76           -                       -                           -                           

เงินสดรับ(ใชไ้ป)จากการด าเนินงาน (3,807,184.12)          (16,491,644.74)     10,075,089.51         15,709,299.26         

จ่ายภาษีเงินได้ (518,666.34)             (176,443.98)          (76,579.57)               (125,075.08)             
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (4,325,850.46)          (16,668,088.72)     9,998,509.94           15,584,224.18         

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                       (5,000,000.00)          (56,200,000.00)        
เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (23,690,705.24)        (44,747,032.37)     -                           -                           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (3,326,878.21)          (2,194,407.25)       (404,982.27)             (5,100.00)                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 18,691.59                4,205.61               18,691.59                4,205.61                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (408,500.00)             (1,947,732.39)       (289,500.00)             (1,947,732.39)          
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 368,826.69              252,849.77           147,700.88              252,849.77              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (27,038,565.17)        (48,632,116.63)     (5,528,089.80)          (57,895,777.01)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 97,289,466.21         (34,117,207.00)     90,358,432.75         (34,196,306.62)        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 20,000,000.00         -                       20,000,000.00         -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน - สุทธิ (112,092,595.61)      (11,126,479.64)     (112,092,595.61)      (11,126,479.64)        
จ่ายช าระหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่า (2,705,854.22)          (641,032.69)          (1,700,256.90)          (587,294.38)             
เงินสดรับจากหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 21,486,625.00         -                       -                           -                           
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 37,598,766.40         24,044,793.00      -                           -                           
จ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (15,763,604.89)        (40,334.06)            -                           -                           
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงิน (15,313,492.34)        (6,102,962.19)       (7,320,456.78)          (734,880.89)             

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 30,499,310.55         (27,983,222.58)     (10,754,876.54)        (46,644,961.53)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ         (865,105.08)             (93,283,427.93)     (6,284,456.40)          (88,956,514.36)        

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                           41,492.35             -                           -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 39,137,825.67         191,561,128.82    22,310,722.84         159,853,682.14        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 38,272,720.59         98,319,193.24      16,026,266.44         70,897,167.78         

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,675,700.31           (1,975,597.09)       (203,500.00)             (1,914,732.39)          
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 87,729.75                1,142,570.12        85,750.13                592,772.04              
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                           1,913,551.40        -                           -                           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสัญญาเช่า 50,941,067.57         -                       39,138,340.68         -                           
เจา้หน้ีคา่ซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ

ระหวา่งพฒันาเพ่ิมข้ึน (363,178.02)             (1,343,302.71)       -                           -                           
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการท่ีอยูอ่าศยั
   เพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 851,455.43              359,584.98           -                           -                           
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 6,501,512.59           5,497,506.98        -                           -                           

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ มีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขท่ี 636/11-12 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลกัทรัพย์
ท าการซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล  

งบการเงินระหว่างกาล ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯ ได้น าเสนอในรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติม
ตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น ซ่ึงการ
จดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุ ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจาก 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเน้น
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับ 
การก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดังนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิด 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความ  
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม  

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบด้วย งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า                  
“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงได้สรุปการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั และผลกระทบไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบการเงินส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในวนัท่ี             
1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจ านวน  
5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยกลุ่ม
บริษทัฯ สามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
โดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ และจดัประเภทและวดัมูลค่ารายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ข้อก าหนดการด้อยค่า 

การบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์
ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัฯ มีรายการ
ลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูยื้มระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
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ลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด  

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีอย่างง่าย กลุ่มบริษทัฯ มีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตาม
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
พิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคต
ท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและเลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปใน
อนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีค่าเผื่อผล
ขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 1 ปี เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุสัญญา
เช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สิทธิการใช้สินทรัพยว์ดั
มูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า สิทธิการใชสิ้นทรัพยจ์ะตดัค่า
เส่ือมราคาโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม
นยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไว ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ  

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาระยะส้ันหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (low-value assets) 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

ในการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินและกลุ่มบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานกลบั 
กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยด์ว้ยส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยก์บัมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และไดปั้นส่วนตน้ทุนอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวดว้ยสัดส่วน
ระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานกบัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
โดยรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับตน้ทุนส่วนท่ีเหลือจะถูกรับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์

ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า โดยเลือกท่ีจะ
ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก เป็นสิทธิการใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัท่ี
น ามาปฏิบติัใช้คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตาม
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สัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิม
ดงักล่าวของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 4.85 ถึงร้อยละ 7.49 และร้อยละ 4.79 ตามล าดบั 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  17 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ 63,139,504.32 49,136,400.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี    (12,198,436.75) (9,998,059.32) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 50,941,067.57 39,138,340.68 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 6,148,318.24 4,257,474.85 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 57,089,385.81 43,395,815.53 

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 6,993,499.29 4,752,976.19 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 50,095,886.52 38,642,839.34 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ แบ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วันที ่
31 มีนาคม พ.ศ.2563 

ณ วันที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ วันที ่
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ วันที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 

อาคาร 53,330,131.39 50,941,067.57 38,159,882.16 39,138,340.68 
ยานพาหนะ 8,752,565.01 9,437,231.42 6,352,263.61 6,883,540.92 

สุทธิ 62,082,696.40 60,378,298.99 44,512,145.77 46,021,881.60 

กรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า  

ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรกไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการ
บนัทึกบัญชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้ห้เช่า ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจาก
กนั 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการบญัชีเดิมส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับโครงการ
ท่ีพกัอาศยัเพื่อผูสู้งอายแุบบการรับประกนัคนืสิทธิการเช่า บริษทัยอ่ยไดรั้บรู้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บซ่ึงเท่ากบัเงิน
ท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าเป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า” ผลจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบติั บริษทัย่อยตอ้งท าการวดัมูลค่าหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ผลต่างระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บกบัมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสิน
จากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
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3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง
บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับการจัดท างบการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มบริษทัฯ เลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง  

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

3.4  ผลกระทบต่องบการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใช้
วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม  
ตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการ
ปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  มาตรฐาน    มาตรฐาน   
  การรายงาน มาตรฐาน   การรายงาน มาตรฐาน  
 ณ วันท่ี 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันท่ี 1 ณ วันท่ี 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันท่ี 1 
 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ ทางการเงิน มกราคม ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ ทางการเงิน มกราคม 

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
      - 

      
          - 

  
      - 

 
        - 

 
502.48 

 
(502.48) 

 
      - 

 
      - 

ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและ           
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

      - 

 
     

         - 

   
   

       - 

 
     

        - 

     
 

       - 

 
 

16.73 

  
    

      - 

 
 

16.73 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
      - 

      
          - 

  
      - 

 
        - 

 
      - 

 
457.24 

 
      - 

 
457.24 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       -           -        -         - 367.77 28.51       - 396.28 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 49.55           - (9.44) 40.11 18.91           - (6.88) 12.03 
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ       -           - 60.38 60.38        -           - 46.02 46.02 
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 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  มาตรฐาน    มาตรฐาน   
  การรายงาน มาตรฐาน   การรายงาน มาตรฐาน  
 ณ วันท่ี 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันท่ี 1 ณ วันท่ี 31 ทางการเงิน การรายงาน ณ วันท่ี 1 
 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ ทางการเงิน มกราคม ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ ทางการเงิน มกราคม 

งบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2563 

หนีสิ้นหมุนเวียน         

รายไดค่้าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวยีน       -           - (3.48) (3.48)        -           -        -        - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน (43.37) 1.96        - (41.41)        -           -        -        - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
(2.03) 

      
          - 

 
(4.96) 

 
(6.99) 

 
(1.48) 

          
          - 

 
(3.27) 

 
(4.75) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (4.11)           - (45.98) (50.10) (2.77)           - (35.87) (38.64) 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า -  
     ไม่หมุนเวียน 

 
(22.02) 

 
1.52 

 
       - 

 
(20.50) 

 
       - 

          
          - 

     
      - 

 
       - 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

4.1 รายการบัญชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ              -               -  357,747.32 560,271.65 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดด้อกเบ้ีย              -               -  7,139,735.49 3,590,608.93 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 - 

7.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
      
รายไดค้่าเช่า              -               -  76,200.00 152,700.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิดแก่

บุคคลภายนอก 
รายไดอ้ื่น              -               -  466,588.82 2,558,250.10 ตน้ทุน 
ตน้ทุนทางการเงิน              -               -  13,926.73 13,773.69 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 906,981.20 2,103,947.51 906,981.20 1,421,893.51 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 43,363,238.16 21,822,817.56               -                  -  ราคาตามสัญญา 
  
 
 
 
 
 

     



16 

  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,119,869.71 24,131,882.55                 -                  -  ราคาตามสัญญา 
       

ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 48,150.00 48,150.00                 -                  -  ราคาตามสัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 904,995.00 904,995.00 904,995.00 904,995.00 ราคาตามสัญญา 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 723,609.49 723,609.49                 -                  -  ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนทางการเงิน      
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 189,706.72              -  189,706.72                 -  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.4  

ต่อปี 

4.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทัยอ่ย                   -                   - 6,548,954.40 6,026,031.36 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 18,216,820.64 20,181,726.71 18,216,820.64 20,181,726.71 

รวมลูกหนีก้ารค้า 18,216,820.64 20,181,726.71 24,765,775.04 26,207,758.07 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 15,854,905.08 15,464,129.07 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 58,177.05 58,177.05                   -                   - 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  1,489,790.60 1,489,790.60                   -                   - 

     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 600,000.00                   -                   -                   - 

รวม 2,147,967.65 1,547,967.65 15,854,905.08 15,464,129.07 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 5,571,985.54 4,127,444.92 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 

รวม                   -                   - 2,129,726.61 685,185.99 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 92,061.27 92,061.27                   -                 - 

รวม 92,061.27 92,061.27                 -                 - 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 2,240,028.92 1,640,028.92 17,984,631.69 16,149,315.06 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 20,456,849.56 21,821,755.63 42,750,406.73 42,357,073.13 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธ ิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                 -                 -    5,036,301.37 502,541,444.43 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                 -                 -                 - (60,740.59) 

สุทธิ                 -                 -    5,036,301.37 502,480,703.84 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     
          บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 272,820.63      220,123.82 272,820.63 220,123.82 

เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 17,074,798.29 23,181,817.85                 -                 - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 17,347,618.92 23,401,941.67 272,820.63 220,123.82 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธ ิ     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 481,285,272.79                 - 
หกั ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ีย 
      คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (16,952,984.09)  

สุทธิ                 -                 - 464,332,288.70                 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1,980,166.65 8,332,175.77                 -                 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 1,980,166.65 8,332,175.77                 -                 - 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน      
เงินทดรองรับ     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 232,162.94 213,354.39                 - 15,000.00 

รวม 232,162.94 213,354.39                 - 15,000.00 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 56,670.00 56,670.00                 -                 - 

รวม 56,670.00 56,670.00                 -                 - 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 18,671.02 4,744.27 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ                 - 305,095.89                 - 305,095.89 

รวม                 - 305,095.89 18,671.02 309,840.16 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 288,832.94 575,120.28 18,671.02 324,840.16 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 2,268,999.59 8,907,296.05 18,671.02 324,840.16 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทัยอ่ย                 -                 - 1,995,000.00 1,995,000.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,683,665.13 10,000,000.00              28,683,665.13 10,000,000.00 

สุทธิ 28,683,665.13 10,000,000.00                   30,678,665.13 11,995,000.00 

เงินประกันผลงาน     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 18,802,734.31 16,271,813.64                   -                   - 

รวมเงินประกันผลงาน 18,802,734.31 16,271,813.64                   -                   - 

หนีสิ้นจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 32,240,000.00 32,240,000.00                   -                   - 

รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กบัผู้เช่า 32,240,000.00 32,240,000.00                   -                   - 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 เครือญาติกรรมการบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกนัรับคืนสิทธิการ
เช่ากบับริษทัย่อย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพื่อเช่าวิลล่าจ านวน 2 หลงั (เป็นการท าสัญญาร่วมกับ
บุคคลภายนอก 1 สัญญา) โดยไดจ้่ายค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาจ านวนรวม 32.24 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจาก
เงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานการ    
 ณ วันที ่ รายงานทางการเงิน ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหว ณ วันที ่

 31 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ 1 มกราคม ระหว่างงวด 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย       
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 352.90 (352.90)             -           -             -             - 
   บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 0.06 (0.06)             -           -             -             - 
   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 149.58 (149.58)             -           -             -             - 
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั               -                     -             - 5.04             - 5.04 

รวม 502.54 (502.54)             - 5.04             - 5.04 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (0.06) 0.06             -             -             -             - 

สุทธิ 502.48 (502.48)             - 5.04             - 5.04 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากัด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั  คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาว่าจะสามารถเรียกช าระคืนไดเ้ม่ือบริษทัฯ ตอ้งการภายในระยะเวลาหน่ึงปี ซ่ึงขึ้นอยู่กบัสภาพคล่อง
ของบริษทัยอ่ย ดงันั้นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 

4.4 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียว 
ขอ้งกนั - สุทธิ มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานการ    
 ณ วันที ่ รายงานทางการเงิน ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหว ณ วันที ่

 31 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ 1 มกราคม ระหว่างงวด 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ        
บริษทัยอ่ย       
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั              - 325.23 325.23 5.28             - 330.51 
   บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั              - 0.06 0.06             -             - 0.06 
   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั              - 148.74 148.74 2.22 (0.19) 150.77 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ              - (0.06) (0.06)          -          - (0.06) 

รวม              - 473.97 473.97 7.50 (0.19) 481.28 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี              -  (16.73)   (16.95) 

สุทธิ              -  457.24   464.33 
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เงินให้กูยื้มแก่บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายคุิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 4.25 - 7.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เงินให้กูยื้มแก่บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกับ Louvre Systems Ltd. คิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
4.5 - 7.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.5 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างงวด 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

ณ วันที่  
1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างงวด 

ณ วันที่  
31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั           -      -     -           - 2.00     -     - 2.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 10.00 30.00 (10.00) 30.00 10.00 30.00 (10.00) 30.00 

รวม 10.00   30.00 12.00   32.00 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี              -   (1.32)             -   (1.32) 

สุทธิ 10.00   28.68 12.00   30.68 

เงินกูย้ืมจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี ก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 268 วนั จ านวนเงินรวม 
30.00 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 18 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นหุ้นกูร้ะยะส้ันจ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ชนิดระบุผูถื้อ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั คืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ครบครบ
ก าหนดและไถ่ถอนแลว้ในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
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4.6 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารส าคัญส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ . 2562 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 9,715,196.11 9,447,181.00 6,949,116.11 6,950,419.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 471,696.00 536,389.03 366,355.73 391,815.78 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 10,186,892.11 9,983,570.03 7,315,471.84 7,342,234.78 

ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้กบัผูบ้ริหารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 1.88 ลา้นบาท และ 1.81 ลา้นบาท ตามล าดบั 
บริษทัฯ ตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยดงักล่าว   

4.7 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาส่ิงปลูกสร้าง และยานพาหนะกบับุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตภายในหน่ึง
ปีทั้งส้ินรวม 0.66 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อเช่าวิลล่ากลบั
คืนและใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคต (หมายเหตุ 13) ภายในหน่ึงปีทั้งส้ินรวม 1.34 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาก่อสร้างกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินรวม 34.29 ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 298,589.00 297,000.00 78,589.00 77,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 19,716,132.38 26,789,184.24 14,366,695.61 16,746,541.34 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 16,757,999.21 10,551,641.43 1,580,981.83 5,487,181.50 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 1,500,000.00 1,500,000.00                  -                   - 

รวม   38,272,720.59 39,137,825.67 16,026,266.44 22,310,722.84 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 95,567,092.37 93,494,312.85 79,985,033.43 66,727,336.28 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,216,820.64 20,181,726.71 24,765,775.04 26,207,758.07 
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,471,479.42) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 99,312,433.59 99,186,560.14 94,705,840.33 82,890,126.21 

ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,147,967.52 1,547,967.65 15,854,905.08 15,464,129.07 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                   - 5,571,985.54 4,127,444.92 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,061.27 92,061.27                   -                   - 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 123,121.50 123,121.50                  -                  - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 13,042,630.41 11,801,894.16                  -                  - 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,572,089.23 3,544,015.67 740,725.81 926,953.79 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 9,312,212.65 8,582,450.53 235,853.48 356,697.40 
   อื่น ๆ 519,421.62 1,009,007.63 370,333.33 282,083.34 
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  -                  - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 27,809,504.20 26,700,518.41 19,331,544.31 17,715,049.59 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 127,121,937.79 125,887,078.55 114,037,384.64 100,605,175.80 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 50,876,142.75 48,069,721.58 50,306,030.36 43,011,735.56 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 24,691,863.40 17,474,243.56 19,579,163.40 12,795,298.75 
3-6 เดือน 2,965,112.17 6,952,225.46 294,861.15 337,130.69 
6-12 เดือน 2,013,841.93 128,975.63 138,282.07                  - 

เกินกว่า 12 เดือน 15,020,132.12 20,869,146.62 9,666,696.45 10,583,171.28 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 95,567,092.37 93,494,312.85 79,985,033.43 66,727,336.28 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,471,479.42) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 81,095,612.95 79,004,833.43 69,940,065.29   56,682,368.14 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,146,657.96 10,483,144.50 3,330,544.05 14,285,088.01 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 8,982,851.06 9,698,582.21 14,038,837.77 9,931,983.74 
3-6 เดือน 7,087,311.62                   - 6,831,698.66 986,336.42    
6-12 เดือน                   -                   - 564,694.56 994,195.59 

เกินกว่า 12 เดือน                   -                   -                  - 10,154.31 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 18,216,820.64 20,181,726.71 24,765,775.04 26,207,758.07 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 99,312,433.59 99,186,560.14 94,705,840.33 82,890,126.21 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 61,329,336.78 63,992,015.78 61,329,336.78 63,992,015.78 
วตัถุดิบ 28,169,925.38 28,440,045.99                   -                   - 
พสัดุภณัฑ์ 645,523.65                   -                   -                   - 
งานระหว่างท า 10,221,931.79 7,347,968.27 2,271,388.24 1,195,498.45 
สินคา้ระหว่างทาง 310,331.48 3,579,276.93 310,331.48 3,579,276.93 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (5,517,137.69) (5,517,137.69) (3,393,676.37) (3,393,676.37) 

สุทธ ิ 95,159,911.39 97,842,169.28 60,517,380.13 65,373,114.79 

8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2563
สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 758,086,103.01 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 60,849,002.89 

รวม 818,935,105.90 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์  (16,940,370.76) 

ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 801,994,735.14 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวนห้าโครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Sathorn - Lumpini” โ ค ร ง ก าร  “The Teak Ratchada” โ ค ร ง ก า ร  “The Teak Ari” โ ค ร ง ก า ร  “The Teak Sathorn - 
Nanglinchee” และโครงการ “Grandis Kingkeaw” 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 7.08 ลา้นบาท  
ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้ งส่ิงปลูกสร้างทั้ งห้าโครงการกับธนาคารสองแห่ง  
เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนินโครงการ จ านวนเงินรวม 743.60 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 17 และ 21) 

9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคารพาณิชยจ์ านวน เงินรวม       
51.43 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 51.43 ล้านบาท)โดยน าไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน    
(หมายเหตุ 28.3) 

10. เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 10,910,787.28 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (35,790.53) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 10,874,996.75 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรท่ีมีมูลค่าท่ีตราไวจ้ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ซ่ึง
จะครบก าหนดในวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 ก าหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน  
(หมายเหต ุ28.3) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม        
พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 

  หน่วย: พันบาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 

บริษัท หน่วย: พันบาท หน่วย: พันรูปี 2563 2562 2563 2562 

บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั 10,000.00      - 100.00 100.00 9,999.70 9,999.70 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั     -     1,000.00 99.70 99.70 683.80 683.80 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั 60,000.00      - 100.00 100.00 59,999.70 59,999.70 
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  หน่วย: พันบาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 

บริษัท หน่วย: พันบาท หน่วย: พันรูปี 2563 2562 2563 2562 

บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 500.00      - 50.99 50.99 254.95 254.95 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 150,000.00      - 100.00 100.00 177,666.62* 149,999.98 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั 500.00      - 100.00 100.00 499.98 499.98 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 150,000.00      - 100.00 100.00 150,843.40* 149,999.50 

รวม     399,948.15 371,437.61 

หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน        (3,668.31)    (3,668.31) 

สุทธิ     
396,279.84 367,769.30 

*เงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่งเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.4 และขอ้ 4.3 

12. โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพัฒนา ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 446,421,883.35 

เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 24,178,982.65 

รวม 470,600,866.00 
โอนออกไปเป็นสิทธิในการใชท้รัพยสิ์น (3,934,491.37) 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (37,041,211.47) 

ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 429,625,163.16 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

ในระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยไม่มีการรับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผู ้
เกษียณอายรุะหว่างพฒันา และไม่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจากท่ีไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าท่ีไดท้  ากบัผูเ้ช่าบุคคลภายนอกจ านวน 1 สัญญา และกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ เครือญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 สัญญา (เป็นการท าสัญญาร่วมกบับุคคลภายนอก 1 สัญญา) 
(หมายเหตุ 4.6) โดยบริษทัย่อยไดมี้การจดัท าสัญญาเช่าวิลล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 
1,162,238.00 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่าง
พฒันาประเภทวิลล่าจ านวนส่ีวิลล่า กบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงิน
ในการด าเนินโครงการ จ านวนเงินรวม 82.71 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21) 
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14. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 49,550,702.65 18,908,585.77 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการ   
    รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (9,437,231.42) (6,883,540.92) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 40,113,471.23 12,025,044.85 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 6,187,808.27 384,732.40 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1.00) (1.00) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,934,601.10) (1,042,612.51) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 43,366,677.40 11,367,163.74 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการ   
    รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 60,378,298.99 46,021,881.60 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 60,378,298.99 46,021,881.60 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 3,934,491.37 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (2,230,093.96) (1,509,735.83) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 62,082,696.40 44,512,145.77 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 18,679,866.83 13,668,494.29 
ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ 311,000.00 192,000.00 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (572,287.23) (451,695.55) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 18,418,579.60 13,408,798.74 
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17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ย 

  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

  2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MRR-1.50,  
MMR-1.25, F/D Rate+2 

MMR-1.25,  
F/D Rate+2 

21,909,003.89 7,968,990.09 

ทรัสตรี์ซีท                              MLR-1, 2 2 7,557,796.44 4,693,969.21 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              4 - 5 4.25, 5 73,903,435.77 72,166,126.34 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-(1.25, 2),  

4 - 4.35 
MLR-(1.25, 2),  

4 - 4.75 
215,897,045.54 137,148,729.79 

เงินกูยื้มระยะส้ัน     
- วงเงิน 61 ลา้นบาท - The Teak Sathorn  

- Nanglinchee 
MLR-1.40 MLR-1.40 60,804,117.55 60,804,117.55 

- วงเงิน 63 ลา้นบาท - Grandis Kingkeaw MLR-1.40 MLR-1.40 63,000,000.00 63,000,000.00 
รวม 

  
443,071,399.19 345,781,932.98 

 

  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MMR-1.25 MMR-1.25 9,585,546.74 3,379,815.23 
ทรัสตรี์ซีท                              2 2 6,297,065.73 4,693,969.21 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              4 - 5 4.25, 5 73,903,435.77 72,166,126.34 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-2, 3.99-4.35 MLR-2, 4 - 4.75 209,928,525.08 129,116,229.79 
รวม 

  
299,714,573.32 209,356,140.57 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินกูยื้มระยะส้ันของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากัด กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึ ง ส าหรับโครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee" และโครงการ 
"Grandis Kingkeaw" ซ่ึงมีเง่ือนไขตามสัญญาตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 82,800,664.83 74,260,756.38 56,847,936.22 48,324,113.48 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,980,166.65   8,332,175.77                      -                      - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 84,780,831.48 82,592,932.15 56,847,936.22 48,324,113.48 

เจ้าหนีอ่ื้น     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 232,162.94 213,354.39                  - 15,000.00 
   เจา้หน้ีอ่ืน 20,353,333.92 16,086,410.74 6,312,253.66 11,055,191.81 
   เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,670.00 56,670.00                  -                  - 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 8,316,827.39 10,105,839.85 7,253,417.97 8,840,388.51 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 10,561,778.45 12,513,432.41 7,043,389.82 6,724,778.95 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อ 

ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันาคา้งจา่ย 33,995,559.86 33,049,460.78                  -                  - 
   โบนสัคา้งจ่าย 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,005,290.11 3,878,229.72 1,005,290.11 3,553,366.70 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  - 305,095.89 18,671.02 309,840.16 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 167,043.08        168,220.65                   -                  - 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3,306,887.65 2,209,758.94 2,128,091.52 694,195.39 

   อื่น ๆ 145,489.13 145,489.13                  -                  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 84,409,542.52 85,000,462.49 30,029,614.09 37,461,261.51 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 169,190,374.00 167,593,394.64 86,877,550.31 85,785,374.99 

19. หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา     
   เงินจองการเช่า 76,275,573.54 85,953,725.31                     -                     - 

   เงินมดัจ าค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 18,776,575.55 14,595,487.85 4,989,854.76 3,393,193.08 

รวม 95,052,149.09 100,549,213.16 4,989,854.76 3,393,193.08 
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20. หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 

  2563 2562 2563 2562 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 65,392,000.00 43,368,000.00 21,486,625.00 22,024,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,348,931.27)                      - (19,469,959.50)                      - 

รวม 63,043,068.73 43,368,000.00 2,016,665.50 22,024,000.00 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที่ 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2563 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

วงเงิน 154.47 ลา้นบาท - The Teak Sathorn -  Lumpini 114,165,650.62 26,158,166.40                - 140,323,817.02 
วงเงิน 161.25 ลา้นบาท - The Teak Ari 78,596,451.05               -                - 78,596,451.05 
วงเงิน 160.00 ลา้นบาท - The Teak Rachadapisek 80,000,000.00 11,440,600.00                - 91,440,600.00 
วงเงิน 60.00 ลา้นบาท - โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อ 

ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 60,000,000.00               - (15,763,604.89) 44,236,395.11 
รวม 332,762,101.67 37,598,766.40 (15,763,604.89) 354,597,263.18 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะ

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (60,000,000.00) 
 

 (184,560,212.13) 

สุทธิ 272,762,101.67   170,037,051.05 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยสองแห่ง คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั และบริษทั แสนสรา ดีเวลลอป -
เมน้ท์ จ ากดั มีสัญญาเพื่อรับการสนบัสนุนทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 3 แห่ง ส าหรับโครงการ "The Teak 
Sathorn - Lumpini" โครงการ  "The Teak Ari" โครงการ  "The Teak Rachadapisek" และโครงการท่ี อยู่อาศัย เพื่ อผู ้-
เกษียณอายรุะหว่างพฒันา ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญาตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562  เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ค ้ าประกันโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการและค ้ าประกันโดยบริษัท              
บิวเดอร์สมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (หมายเหตุ 12 และ 13) 
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22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
- ภายใน 1 ปี 10,785,974.13 2,325,427.68 6,399,663.12 1,682,967.96 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61,549,605.73 4,464,581.08 45,756,414.28 3,036,966.34 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (12,591,424.52) (641,690.52) (10,094,671.04) (462,459.45) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 59,744,155.34   6,148,318.24 42,061,406.36 4,257,474.85  
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (7,936,638.07) (2,034,062.12) (4,457,032.65) (1,482,989.02) 

สุทธ ิ 51,807,517.27 4,114,256.12 37,604,373.71 2,774,485.83 

23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 6.20 6.20 30,000,000.00 50,000,000.00 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน - 6.40                  - 90,000,000.00 
รวม   30,000,000.00 140,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน   (1,019,961.29) (243,700.43) 

สุทธ ิ   28,980,038.71 139,756,299.57 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันวงเงินไม่เกิน 164.52 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั  
ครบก าหนดวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ท่ีอนุมติัให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยสอง
แห่ง คือ บริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด และบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และหรือเป็นทุนหมุนเวียน 
ของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีหุ้นกูร้ะยะส้ันจ านวนเงินรวม 90.00 ลา้นบาท ชนิดระบุผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีหลกัประกนั คืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ครบก าหนดและไถ่ถอนแลว้ในวนัท่ี    
31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
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24. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจบุนั 2,549,575.62 2,626,784.95 2,549,575.62 2,626,784.95 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (490,703.28) (892,932.65) (53,156.00) (42,435.08) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,058,872.34 1,733,852.30 2,496,419.62 2,584,349.87 

25. ส ารองตามกฎหมาย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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26. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
ก าหนดส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วน
ไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 
โครงการท่ีอยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตัดรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 99,896.91 113,275.67 15,129.91 17,786.61 46,466.49           - 21,425.81            -           -           -           -           - 182,919.12 131,062.28 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 11.63 282.31 825.95 2,110.95           -           -           -            -           -           - (837.58) (2,393.26)           -           - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (69,351.14) (78,685.33) (20,488.07) (16,133.13) (37,041.21)           - (16,940.37)            -           -           - 319.21 2,248.52 (143,501.58) (92,569.94) 

ก าไรตามส่วนงาน 30,557.40 34,872.65 (4,532.21) 3,764.43 9,425.28           - 4,485.44            -           -           - (518.37) (144.74) 39,417.54 38,492.34 
รายไดด้อกเบ้ีย     15.42           - 2.74            - 7,477.25 3,890.75 (7,368.08) (3,590.61) 127.33 300.14 
รายไดอ้ื่น     64.80           - 0.41 50.02 2,004.00 639.37 (565.85) (152.70) 1,503.36 536.69 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน            - 5,774.03           -            -           -           -           -           -           - 5,774.03 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (6,222.11)           (2,882.96) (4,386.47) (1,073.52) (11,505.91) (13,780.63)           -           - (22,114.49) (17,737.11) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (4,163.32) (3,278.54) (4,150.32) (2,442.45) (19,168.45) (17,362.52) 25.61 (24.17) (27,456.48) (23,107.68) 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน  (879.93) (387.47) (4,048.20) (3,465.95) (21,193.11) (26,613.03) (8,426.69) (3,912.22) (8,522.74) 4,258.41 

ตน้ทุนทางการเงิน     (5,177.81) (28.77) (696.29) (122.38) (5,515.91) (1,888.18) 5,449.99 663.93 (5,940.02) (1,375.40) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (6,057.74) (416.24) (4,744.49) (3,588.33) (26,709.02) (28,501.21) (2,976.70) (3,248.29) (14,462.76) 2,883.01 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     (40.42) 75.36 1.03         717.66 (2,492.08)        (2,526.87) 472.60            - (2,058.87) (1,733.85) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด     
(6,098.16) (340.88) (4,743.46) (2,870.67) (29,201.10) (31,028.08) (2,504.10) (3,248.29) (16,521.63) 1,149.16 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พันบาท 

 
ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 48,429.00 48,429.00 3,000.00 3,000.00            -            -            -            -            -         -         -         - 51,429.00 51,429.00 
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา         -         -         -         - 452,478.65 467,720.06            -            -            -         - (22,853.49) (21,298.18) 429,625.16 446,421.88 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ         -         -         -         - 233,244.20 233,244.20            -            -            -         -         -         - 233,244.20 233,244.20 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,367.16 18,908.59 19,573.43 18,508.80 10,852.43 10,444.75 1,573.66 1,688.56            -         -         -         - 43,366.68 49,550.70 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 44,512.15         - 11,394.58         -            -            -            -            - 6,175.97         -         -         - 62,082.70            - 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 13,408.80 13,668.49 3,621.78 3,709.93 1,269.00 1,301.45            -            - 119.00         -         -         - 18,418.58 18,679.87 

อื่นๆ 16,469.16 16,451.79 2,051.40 2,047.06 4,203.25 1,858.08 2,293.91 2,292.88            -         - 5,776.76 5,304.15 30,794.48 27,953.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 134,186.27 97,457.87 39,641.19 27,265.79 702,047.53 714,568.54 3,867.57 3,981.44 6,294.97         - (17,076.73) (15,994.03) 868,960.80 827,279.61 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ านวนหน่ึงราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จ านวนเงินรวม 12.60 ลา้นบาท  

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ ตัดรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม         
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 165,854.19 119,023.11 17,902.51 14,438.67 (837.58) (2,399.50) 182,919.12 131,062.28 



  

34 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้ท่ี
คาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ 
ทางการเงิน  

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

สินทรัพย์  
ทางการเงิน 

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 25,557,718.83 10,034,753.35 25,023,598.92 10,028,536.37 32.51 32.83 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                 - 3,669,387.57              -                - 19.33 19.92 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                 - 181,757.87              -                - 19.76 20.55 
ยโูร                 - 6,297,065.73              - 6,297,065.73 35.61 36.31 

 

 หน่วย: บาท  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ทาง

การเงิน  
หนีสิ้นทาง
การเงิน 

สินทรัพย์  
ทางการเงิน 

หนีสิ้นทาง
การเงิน 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 21,806,193.65 10,856,729.51 21,337,150.02 10,850,985.67 29.98 30.33 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                 - 9,560,169.54              -                - 19.92 20.52 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                 - 398,009.13              -                - 20.68 21.42 
ยโูร                 - 5,911,825.60              - 5,911,825.60 33.38 34.08 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

28.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการ 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนตแ์ละบริการอื่นๆ 
โดยสัญญามีอายตุั้งแต ่1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญากบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 7,772,445.30 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,948,670.00 
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28.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินรวม 27.94 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 54.24 ลา้นบาท) 

28.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 37.42 (21.91) 15.51 
2) เงินกูยื้มระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
318.93* (249.42) 69.51 

3) สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 68.04                   - 68.04 
4) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 144.00 (39.66) 104.34 
5) เงินกูย้ืมระยะยาว 475.72 (303.53) 172.19 

   
1,044.11 (614.52) 429.59 

* เป็นวงเงินร่วมกนัของบริษทัฯ กบับริษทัย่อยหน่ึงแห่ง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกันการจ่ายช าระค่า
สินคา้ให้กบัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 39.66 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและเงินลงทนุในพนัธบตัรของ
บริษทัฯ (หมายเหตุ 9 และ 10) 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.12 
ต่อ 1 และ 0.73 ต่อ 1 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 1.92 ต่อ 1 และ 0.68 ต่อ 1) 

30. เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมติัให้งดเวน้การจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2562 จากเดิมท่ีกรรมการเคยมีมติอนุมติัให้น าเสนอวาระการจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุมสามญั    
ผูถื้อหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2563 
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31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ  
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดัประเภทรายการ
ใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 211,971,700.56 (44,378,305.92) 167,593,394.64 
ส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -      22,664,895.40 22,664,895.40 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ - 19,906,300.23 19,906,300.23 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือห้องชุด 45,229,295.11                        -                           - 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 14,595,487.85 40,724,430.20 100,549,213.16 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคนืให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน - 43,368,000.00 43,368,000.00 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน 104,309,319.91 (82,285,319.91) 22,024,000.00 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
รายไดด้อกเบ้ีย - 300,142.24 300,142.24 
รายไดอ้ื่น 507,527.21 29,165.44 536,692.65 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (22,778,369.67) (329,307.68) (23,107,677.35) 

 
 

หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 124,585,879.64 (23,980,703.84) 100,605,175.80 
เงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 478,500,000.00 (23,980,703.84) 502,480,703.84 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    
รายไดด้อกเบ้ีย - 3,890,751.17 3,890,751.17 
รายไดอ้ื่น 3,646,959.01 (3,561,443.49) 85,515.52 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (15,603,545.94) (329,307.68) (15,932,853.62) 

32. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 


