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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้น บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั ฯ  
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - โครงการท่ีพกัอาศัยเพือ่ผู้เกษียณอายุ 

ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - โครงการท่ีพกั
อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายดุว้ยมูลค่ายติุธรรม ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจากราคายุติธรรมดงักล่าวไดอ้า้งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดท่ีประเมินขึ้นโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีกลุ่มบริษทัฯ ว่าจา้ง ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั
ของฝ่ายบริหารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นท่ีน ามาเทียบเคียง รวมถึงการก าหนดสมมติฐาน
ท่ีส าคญัในการปรับปรุงมูลค่าตลาดดงักล่าวให้เทียบเคียงไดก้บัทรัพยสิ์นท่ีประเมิน  

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีกลุ่มบริษทัฯ 
ว่าจา้ง โดยประเมินความรู้ ความสามารถ ความอิสระและความเที่ยงธรรมของผูป้ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสม
ของสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวิธีการดงัต่อไปน้ี 

- พิจารณาความคลา้ยคลึงของทรัพยสิ์นท่ีน ามูลค่าตลาดมาใชเ้ทียบเคียง เก่ียวกบัลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ 

- พิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ ท่ีใช้ในการปรับปรุงมูลค่าตลาดเพื่อก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ เช่น ความแตกต่างของลกัษณะ ขนาดและสภาพแวดลอ้มของ
อสังหาริมทรัพยท่ี์น ามาเปรียบเทียบ  

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีบันทึกในงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ
ว่า ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละร ายการหรือ 
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
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ถา้ข้าพเจา้ไดข้้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ข้อสังเกตถึง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯ 
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ข้าพเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบาย  
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก 
การส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 64,312,006.25                   39,137,825.67                   55,441,573.09                   22,310,722.84                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6.3, 8 99,664,608.70                   124,411,198.90                 85,521,489.25                   100,605,175.80                 

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,223,878.23                     -                                    1,223,878.23                     -                                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.4 -                                    -                                    30,774,657.53                   502,480,703.84                 

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6.3, 6.5 -                                    -                                    70,000,000.00                   -                                    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 76,834,782.06                   97,842,169.28                   43,477,785.33                   65,373,114.79                   

ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10 722,477,113.34                 758,086,103.01                 -                                    -                                    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 2,478,682.89                     1,475,879.65                     -                                    -                                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6.3 41,822,769.78                   53,837,812.08                   33,541,653.64                   1,998,269.50                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,008,813,841.25              1,074,790,988.59              319,981,037.07                 692,767,986.77                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 11 50,749,077.15                   51,429,000.00                   47,749,077.15                   48,429,000.00                   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.5 -                                    -                                    62,049,098.84                   -                                    

เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 12 10,767,753.35                   10,910,787.28                   10,767,753.35                   10,910,787.28                   

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 -                                    -                                    262,192,068.26                 367,769,296.81                 

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุ - สุทธิ 1,486,190.11                     -                                    1,486,190.11                     -                                    

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 14 182,514,220.85                 446,421,883.35                 182,514,220.85                 -                                    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 15 205,100,000.00                 233,244,200.00                 205,100,000.00                 -                                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 276,628,792.52                 49,550,702.65                   257,106,734.69                 18,908,585.77                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 17 70,465,779.78                   -                                    44,620,180.55                   -                                    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18 21,382,310.01                   18,679,866.83                   16,448,297.38                   13,668,494.29                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 27 -                                    11,315,632.83                   16,461,954.90                   3,962,459.92                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,978,090.89                     5,727,538.39                     279,090.89                        279,090.89                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 823,072,214.66                 827,279,611.33                 1,106,774,666.97              463,927,714.96                 

รวมสินทรัพย์ 1,831,886,055.91              1,902,070,599.92              1,426,755,704.04              1,156,695,701.73              

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 267,317,652.53                 345,781,932.98                 256,201,532.87                 209,356,140.57                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6.3, 20 157,533,712.55                 167,593,394.64                 179,450,882.11                 85,785,374.99                   

ส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,906,300.25                   22,664,895.40                   -                                    -                                    

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 21 48,337,046.51                   59,824,782.96                   4,986,952.99                     3,393,193.08                     

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 36,878,002.52                   40,724,430.20                   36,878,002.52                   -                                    

รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 2,386,531.27                     -                                    2,386,531.27                     -                                    

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 6.3, 22 22,024,000.00                   43,368,000.00                   22,024,000.00                   -                                    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 217,176,356.91                 60,000,000.00                   44,236,395.11                   -                                    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 14,352,798.38                   2,034,062.12                     5,934,022.57                     1,482,989.02                     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 6.3, 6.6 33,925,382.98                   10,000,000.00                   35,920,382.98                   11,995,000.00                   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน - สุทธิ 25 29,114,736.02                   139,756,299.57                 29,114,736.02                   139,756,299.57                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,722,394.92                     5,831,270.50                     3,722,394.92                     5,831,270.50                     

เงินประกนัผลงาน 6.2 22,396,777.66                   21,945,861.85                   15,168,490.99                   -                                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,937,791.86                     3,177,168.13                     2,287,414.80                     2,255,429.34                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 878,009,484.36                 922,702,098.35                 638,311,739.15                 459,855,697.07                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 23 244,486,900.61                 272,762,101.67                 32,398,619.56                   -                                    

เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลอ่ืน - สุทธิ 2,000,000.00                     -                                    2,000,000.00                     -                                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 24 59,683,648.53                   4,114,256.12                     38,069,794.06                   2,774,485.83                     

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ -                                    19,906,300.23                   -                                    -                                    

รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 43,935,769.48                   -                                    43,935,769.48                   -                                    

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 22 26,508,934.69                   22,024,000.00                   26,508,934.69                   -                                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 27 2,701,502.03                     -                                    -                                    -                                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26 7,399,905.90                     8,108,004.98                     6,902,060.96                     6,373,655.00                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,781,186.97                     -                                    2,719,810.29                     -                                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 389,497,848.21                 326,914,663.00                 152,534,989.04                 9,148,140.83                     

รวมหนีสิ้น 1,267,507,332.57              1,249,616,761.35              790,846,728.19                 469,003,837.90                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
หุน้สามญั 2,185,143,140 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 218,514,314.00                 218,514,314.00                 218,514,314.00                 218,514,314.00                 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 2,130,506,193 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 213,050,619.30                 213,050,619.30                 213,050,619.30                 213,050,619.30                 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 343,503,712.05                 343,503,712.05                 343,503,712.05                 343,503,712.05                 
ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 29 12,635,052.79                   12,635,052.79                   12,635,052.79                   12,635,052.79                   
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (6,989,170.62)                   81,061,856.35                   66,719,591.71                   118,502,479.69                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,204,390.56                     2,204,390.56                     -                                    -                                    
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 564,404,604.08                 652,455,631.05                 635,908,975.85                 687,691,863.83                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (25,880.74)                        (1,792.48)                          -                                    -                                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 564,378,723.34                 652,453,838.57                 635,908,975.85                 687,691,863.83                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,831,886,055.91              1,902,070,599.92              1,426,755,704.04              1,156,695,701.73              
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

6, 33
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 732,198,481.11        849,628,595.86        378,412,028.73        492,511,398.70        

ตน้ทนุขายและการให้บริการ (553,462,258.56)       (625,357,967.14)       (255,724,058.90)       (333,025,477.50)       

ก าไรขั้นต้น 178,736,222.55        224,270,628.72        122,687,969.83        159,485,921.20        

รายไดด้อกเบ้ีย 705,063.49               1,572,085.66            27,007,918.21          22,857,389.33          

รายไดอ่ื้น 3,182,372.01            3,329,213.02            1,133,513.14            1,051,212.05            

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (85,163,936.44)        (96,303,914.63)        (32,448,502.51)        (45,152,979.84)        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (101,069,680.99)       (102,899,375.94)       (56,394,716.72)        (70,676,352.77)        

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (322,198.63)             201,105.90               141,059.81               (405,657.59)             

ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 (30,792,275.98)        10,528,510.10          -                           -                           

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           (106,421,135.89)       -                           

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน (34,724,433.99)        40,698,252.83          (44,293,894.13)        67,159,532.38          

ตน้ทนุทางการเงิน (30,698,739.21)        (9,494,240.18)          (19,930,510.33)        (13,763,911.14)        

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (65,423,173.20)        31,204,012.65          (64,224,404.46)        53,395,621.24          

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 28 (22,651,942.03)        (6,287,518.91)          12,441,516.48          (10,948,354.67)        
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (88,075,115.23)        24,916,493.74          (51,782,887.98)        42,447,266.57          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้- สุทธิจากภาษี -                           1,916,617.60            -                           1,231,716.80            
รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ -                           201,466.95               -                           -                           

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                           2,118,084.55            -                           1,231,716.80            
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (88,075,115.23)        27,034,578.29          (51,782,887.98)        43,678,983.37          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (88,051,026.97)        24,928,839.95          (51,782,887.98)        42,447,266.57          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (24,088.26)               (12,346.21)               -                           -                           

(88,075,115.23)        24,916,493.74          (51,782,887.98)        42,447,266.57          

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (88,051,026.97)        27,046,924.50          (51,782,887.98)        43,678,983.37          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (24,088.26)               (12,346.21)               -                           -                           

(88,075,115.23)        27,034,578.29          (51,782,887.98)        43,678,983.37          

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.041)                      0.012                       (0.024)                      0.020                       

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รวม

หมายเหตุ

 ทุนทีอ่อก

และช าระแล้ว

 ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

 ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่

ของผลประโยชน์พนักงานที่

ก าหนดไว้ - สุทธิจากภาษี การแปลงค่างบการเงิน

 องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม

 รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 าหรับปี:
ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                            (88,051,026.97)       -                                              -                                -                            (88,051,026.97)          (24,088.26)               (88,075,115.23)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30         343,503,712.05      12,635,052.79           (6,989,170.62)         -                                              2,204,390.56                 2,204,390.56             564,404,604.08         (25,880.74)               564,378,723.34         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 าหรับปี:
เงินปันผลจ่าย 32 -                            -                         -                            (31,957,581.04)       -                                              -                                -                            (31,957,581.04)          -                           (31,957,581.04)          
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                         -                            24,928,839.95        1,916,617.60                               201,466.95                    2,118,084.55             27,046,924.50           (12,346.21)               27,034,578.29           
โอนไปก าไรสะสม -                            -                         -                            1,916,617.60          (1,916,617.60)                             (1,916,617.60)            -                            -                           -                            
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 29 -                            -                         2,122,363.33             (2,122,363.33)         -                                              -                                -                            -                            -                           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30         343,503,712.05      12,635,052.80           81,061,856.34        -                                              2,204,390.56                 2,204,390.56             652,455,631.05         (1,792.48)                 652,453,838.57         

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - 

หมายเหตุ

 ทุนที่ออก

และช าระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

  จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ - 

สุทธิจากภาษี

รวมองค์ประกอบอ่ืนของส่วน

ของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี:
    ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                            -                                            -                                            (51,782,887.98)                         -                                                     -                                               (51,782,887.98)                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 213,050,619.30                        343,503,712.05                        12,635,052.79                          66,719,591.71                          -                                                     -                                               635,908,975.85                        

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี:
    เงินปันผลจ่าย 32 -                                            -                                            -                                            (31,957,581.04)                         -                                                     -                                               (31,957,581.04)                         
    ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                            -                                            -                                            42,447,266.57                          1,231,716.80                                      1,231,716.80                               43,678,983.37                          

    โอนไปก าไรสะสม -                                            -                                            -                                            1,231,716.80                            (1,231,716.80)                                    (1,231,716.80)                              -                                            
    จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 29 -                                            -                                            2,122,363.32                            (2,122,363.32)                           -                                                     -                                               -                                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 213,050,619.30                        343,503,712.05                        12,635,052.79                          118,502,479.69                        -                                                     -                                               687,691,863.83                        

หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี (88,075,115.23)           24,916,493.74            (51,782,887.98)         42,447,266.57           

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,651,942.03            6,287,518.91              (12,441,516.48)         10,948,354.67           

รายไดค้่าเช่าโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายตุดับญัชี (5,064,506.16)             -                              (144,886.20)              -                            

ตน้ทุนขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ 79,835,334.10            31,181,282.22            6,539,222.14            -                            

หน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 187,104.32                 931,298.50                 -                            741,298.50                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              106,421,135.89        -                            

กลบัรายการก าไรจากการขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายสุ่วนท่ีเช่ากลบัคืน 2,695,163.23              -                              -                            -                            

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 834,196.65                 1,620,261.34              112,736.11               55,817.14                  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,456,751.70            13,416,525.27            13,220,900.60          6,411,945.46             

(ก าไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 30,792,275.98            (10,528,510.10)           -                            -                            

(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 80,929.59                   (411,740.78)                (515,584.31)              74,653.27                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,292,100.92              1,999,465.98              1,093,531.46            1,448,274.00             

ดอกเบ้ียรับ (705,063.49)                (1,572,085.66)             (27,007,918.21)         (22,857,389.33)         

ตน้ทุนทางการเงิน 30,698,738.84            9,494,240.18              19,930,510.33          13,763,911.14           

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 109,679,852.48          77,334,749.60            55,425,243.35          53,034,131.42           

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 23,151,033.06            1,300,612.45              31,635,943.74          (20,029,349.10)         

ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน (2,710,068.34)             -                              98,578.00                 -                            

สินคา้คงเหลือ 20,854,608.42            (6,512,395.40)             21,824,064.83          (3,074,450.07)           

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 56,647,851.68            (159,829,361.38)         -                            -                            

สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืน

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ 15,570,556.35            -                              -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,015,042.30            (16,848,925.10)           940,950.70               1,353,803.12             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,749,447.50              (1,522,583.34)             -                            -                            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (8,886,904.97)             4,312,342.54              (29,553,381.99)         (12,470,940.80)         

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (22,664,895.38)           42,571,195.63            -                            -                            

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (11,487,736.45)           (14,305,086.06)           1,593,759.91            -                            

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า (3,846,427.68)             1,197,297.22              (3,449,552.99)           (3,163,492.00)           

เงินประกนัผลงาน 450,915.81                 15,458,432.06            29,101.37                 -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (239,376.27)                854,408.83                 31,985.46                 297,092.44                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,781,186.97              -                              -                            -                            

เงินสดรับ(ใชไ้ป)จากการด าเนินงาน 193,065,085.48          (55,989,312.95)           78,576,692.38          15,946,795.01           

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,000,200.00)             -                              (2,000,200.00)           -                            

รับคืนภาษีเงินได้ 3,316,436.39              -                              -                            -                            

จ่ายภาษีเงินได้ (13,222,365.62)           (16,244,172.80)           (10,743,682.73)         (13,454,114.07)         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 181,158,956.25          (72,233,485.75)           65,832,809.65          2,492,680.94             

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2563 2562 2563 2562

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 679,922.85                 (14,929,000.00)           679,922.85               (16,429,000.00)         

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              (25,250,000.00)         (320,900,000.00)       

เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              13,290,507.93            10,000,000.00          51,000,000.00           
เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              17,000,000.00          -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (70,656,016.30)           (323,901,440.41)         -                            -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (20,628,451.49)           (23,821,337.76)           (569,682.52)              (7,380,407.67)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 897,094.12                 15,327.11                   741,121.50               15,327.11                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,998,927.29)             (5,179,429.05)             (679,703.07)              (3,894,349.86)           

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 848,097.42                 1,673,133.63              704,282.53               3,501,715.78             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (92,858,280.69)           (352,852,238.55)         2,625,941.29            (294,086,714.64)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 45,339,837.10            279,699,028.46          46,845,392.30          147,898,610.86         

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,513,604.88            10,000,000.00            37,513,604.88          10,000,000.00           

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,000,000.00)           -                              (15,000,000.00)         -                            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (113,968,565.38)         36,220,710.01            (113,968,565.38)       36,220,710.01           

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (13,191,551.55)           (2,368,116.29)             (7,395,204.47)           (1,859,247.18)           

เงินสดรับจากหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 73,776,625.00            -                              -                            -                            

เงินสดจ่ายหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า (43,368,000.00)           -                              -                            -                            

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 126,003,252.56          145,427,967.50          24,631,619.56          -                            

จ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (120,906,214.26)         (132,769,865.83)         -                            -                            
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน 2,000,000.00              -                              -                            -                            
เงินสดจ่ายเงินปันผล -                              (31,950,479.85)           -                            (31,950,479.85)         
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงิน (41,325,483.33)           (31,798,289.80)           (13,941,234.54)         (6,258,519.44)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (63,126,494.98)           272,460,954.20          (41,314,387.65)         154,051,074.40         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ         25,174,180.58            (152,624,770.10)         27,144,363.29          (137,542,959.30)       

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -                              201,466.95                 -                            -                            
เงินสดจากการรับโอนกิจการ -                              -                              5,986,486.96            -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 39,137,825.67            191,561,128.82          22,310,722.84          159,853,682.14         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 64,312,006.25            39,137,825.67            55,441,573.09          22,310,722.84           
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บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

2563 2562 2563 2562

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (650,117.45)                2,830,678.01              58,796.33                 1,310,960.94             

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 152,778.80                 2,090,247.58              71,264.63                 1,319,778.60             

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าเงินทุน -                              5,128,565.50              -                            2,829,967.35             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสญัญาเช่า 70,481,291.58            -                              39,138,340.68          -                            

เจา้หน้ีค่าซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาเพ่ิมข้ึน 554,424.86                 1,584,490.70              -                            -                            

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการท่ีอยูอ่าศยั

   เพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 1,366,558.11              5,225,498.06              -                            -                            

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 21,038,862.01            24,620,141.89            -                            -                            

แปลงสภาพลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              13,290,507.93            -                            -                            

รับโอนสินทรัพยสุ์ทธิจากบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั/

เจา้หน้ีค่าโอนธุรกิจเพ่ิมข้ึน -                              -                              43,578,849.92          -                            

จดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 123,804,117.55 -                              -                            -                            
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  

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 างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 26 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ได้จดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดล้อมนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ  
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น 
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เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 

      รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ประเทศ 

ที่จดทะเบียน 
 

ลักษณะธุรกิจ 

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

2563 2562 

1.  บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ไทย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน 

100.00 100.00 

2.  บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั  ไทย จ าหน่ายและติดตั้งเก่ียวกบัระบบประตูและหน้าต่าง
อลูมิเนียม อจัฉริยะภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“Fletcher” 

100.00 100.00 

3.  บริษทั บิวเดอสมาร์ท  
    คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั 

อินเดีย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างและให้บริการหลังการขาย 
(หยดุด าเนินกิจการในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558) 

  99.70  99.70 

4.  บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั ไทย จ าหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม บานเกลด็   50.99   50.99 
  (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)   

5.  บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั*  ไทย พัฒ น าแล ะ ใ ห้ เช่ าโค ร งก าร ท่ี พั ก อ าศั ย เพื่ อ 
ผูเ้กษียณอาย ุ(อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) 

100.00    100.00 

6.  บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์
    เซอร์วิส จ ากดั 

ไทย บริหารจดัการส่วนกลางในโครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อ
ผูเ้กษียณอาย ุ

100.00   100.00 

7.  บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100.00   100.00 

* ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจดว้ยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของบริษัทย่อย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั มายงับริษทัฯ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข) บริษทัฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางการบญัชี 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2563) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน  
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ  
ผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงสรุปการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั และผลกระทบ 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจ านวน  
5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง 
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 17 
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ผลกระทบต่องบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุง 
กบัก าไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่ 
และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563  

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

 หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  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 

 
 

      - 

 
     

         - 

   
   

       - 

 
     

        - 

     
 

       - 

 
 

44.50 

  
    

      - 

 
 

44.50 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 

 
      - 

      
          - 

  
      - 

 
        - 

 
      - 

 
429.47 

 
      - 

 
429.47 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ       -           -        -         - 367.77 28.51       - 396.28 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 49.55           - (9.44) 40.11 18.91           - (6.88) 12.03 
สิทธิการใชสิ้นทรัพย ์- สุทธิ       -           - 61.52 61.52        -           - 46.02 46.02 

หนีสิ้นหมุนเวียน         

รายไดค่้าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวยีน       -           - (3.48) (3.48)        -           -        -        - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - 
หมุนเวียน (43.37) 1.96        - (41.41) 

 
       - 

          
          - 

     
      - 

 
       - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                        
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
(2.03) 

      
          - 

 
(5.00) 

 
(7.03) 

 
(1.48) 

          
          - 

 
(3.27) 

 
(4.75) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (4.11)           - (47.08) (51.19) (2.77)           - (35.87) (38.64) 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า -  
     ไม่หมุนเวียน 

 
(22.02) 

 
1.52 

 
       - 

 
(20.50) 

 
       - 

          
          - 

     
      - 

 
       - 
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เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

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

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และบริษทัฯ มีรายการ
ลูกหน้ีการค้าและเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น กลุ่มบริษทัฯ ไดป้รับปรุงผลกระทบต่องบการเงิน ณ วนัท่ีน ามาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้

สัญญาเช่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสิทธิการใช้
สินทรัพยโ์ดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้า
หรือค้างจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก หน้ีสิน 
ตามสัญญาเช่าดังกล่าววดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมดงักล่าวของกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ ท่ีน ามาค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.85 ถึงร้อยละ 7.49 และ
ร้อยละ 4.79 ตามล าดบั 

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

กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดแ้สดงไวต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า   
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ 64,714,424.59 49,136,400.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (12,630,807.10) (9,998,059.32) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 52,083,617.49 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 58,231,935.73 43,395,815.53 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 7,036,756.40 4,752,976.19 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 51,195,179.33 38,642,839.34 
 58,231,935.73 43,395,815.53 
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กรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า  

ในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรกไม่เปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญัต่อการ
บนัทึกบัญชีสัญญาเช่าทางดา้นผูใ้ห้เช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ผูใ้ห้เช่ายงัคงจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทแยกจากกนั 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากนโยบายการบญัชีเดิมส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเกิดจากสัญญาเช่าระยะยาวส าหรับโครงการ
ท่ีพกัอาศยัเพื่อผูสู้งอายแุบบการรับประกนัคืนสิทธิการเช่า กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บซ่ึงเท่ากบั
เงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าเป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผูเ้ช่า” ผลจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งท าการวดัมูลค่าหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนั ของจ านวนเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ผลต่างระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บกบัมูลค่าปัจจุบนัของ
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่า
ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
(ปรับปรุง 2563)  ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงโดยเพ่ิมแนวทางผอ่นปรนในทางปฏิบติั 2 เร่ือง ดงัน้ี 
1) กรณีท่ีไดรั้บการยินยอมให้ลดค่าเช่าเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ี ผูเ้ช่าอาจเลือก

ไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้น
เสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

2) กรณีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

ค. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
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

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach) 

4. การปรับโครงสร้างธุรกิจ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมติัแผนปรับโครงสร้างธุรกิจดว้ยวิธีการ 
โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษทัย่อย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มายงับริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการลดรายการระหว่างกนั ลดตน้ทุน และค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็น  
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บริษทัฯ (“ผูรั้บโอน”) และบริษทัยอ่ยดงักล่าว (“ผูโ้อน”) ไดท้  าสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
โดยการโอนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดของผูโ้อนให้แก่ผูรั้บโอนให้เสร็จส้ินในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ 
ผูรั้บโอนจะช าระค่าโอนกิจการในมูลค่า 43.58 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
ณ วนัท่ีโอนธุรกิจ 

การโอนธุรกิจ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดงักล่าวถือเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนในการโอนและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนธุรกิจ   
ท่ีเดิมแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและรับโอนมาบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
 
 

หน่วย: บาท 

ส่ิงตอบแทนในการโอน 
 

43,578,849.92 

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนีสิ้นที่รับมา  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,986,486.96 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ        16,123,126.51  
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน          2,808,646.34  
เงินให้กูยื้มระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั              800,000.00  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น        32,484,334.84  
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา      189,053,442.99  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ - สุทธิ      205,100,000.00  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ      249,263,436.37  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ          2,970,528.78  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ          3,978,912.66  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   (113,620,634.80) 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาเช่า        (40,327,555.51) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ   (331,000,000.00) 
เงินกูยื้มระยะส้ันจากบคุคลอ่ืน - สุทธิ        (2,000,000.00) 
เงินประกนัผลงาน      (15,139,389.62) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ      (52,003,395.11) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ        (3,167,255.41) 
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี       (46,732,888.76) 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า       (48,267,232.88) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ        (8,576,828.65) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        (1,435,074.50) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        (2,719,810.29) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 43,578,849.92 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน                                 - 
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5. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบ
สินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหักส่วนลด โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

รายได้จากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการให้เช่าห้องพกั การขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และบริการเสริมอื่นๆ รายไดจ้ากการให้เช่าห้องพกัจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้พกั รายไดจ้ากการขาย
อาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งการขายสินคา้จะรับรู้ ณ จุดขายตามราคาในใบแจง้หน้ี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) หลงัจากหัก
ส่วนลดและค่าบริการท่ีบวกเพ่ิมแลว้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัย่อยในฐานะผูใ้ห้เช่ารับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือไดมี้การโอนอ านาจควบคุมในหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ โดยรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดท่ีพกัอาศยั บริษทัยอ่ยไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือมีการขาย 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ้่ายบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 
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ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถึงจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะตอ้งช าระส าหรับการขายสินคา้และการให้บริการตามปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีการคา้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บช าระ ในกรณีท่ีมี
ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงก าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุน
ตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการ 

การจดัประเภทรายการขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
• รายการท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม (ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผ่านก าไรหรือขาดทุน) และ 
• รายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเม่ือกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจ
ในการบริหารสินทรัพยเ์หล่านั้น 

ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้องประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซ่ึงไม่สามารถจดั
ประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ี 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีท าได ้3 วิธี โดยขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ 
• ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพย ์

ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา  
และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชวิ้ธี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหรือขาดทุนและ 
แสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกบัก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็น
ก าไรหรือขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษัทฯ ถือครองสินทรัพยท์างการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 
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รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน  
ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว ้ 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ รายการขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ 
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะตอ้งจดัประเภท
รายการใหม่เข้าก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน 
งบก าไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวดัมูลค่าด้วยราคาทุน  
ตดัจ าหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกก าไรขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมเขา้ก าไรหรือขาดทุน หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทของตราสารทุน 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย หรือสินทรัพย ์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก 
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้น
ก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ 
ลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี  
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ต้นทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือสินค้านั้น เช่น  
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ งานระหว่างท า ประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุและ
ค่าแรง  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป
และค่าใชจ้่ายในการขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คืออสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและขายในการด าเนินธุรกิจ
ปกติ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าใชจ้่ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ เพื่อใชใ้น
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดใ้นการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่า ณ วนัท่ีในงบการเงิน สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยแ์ละหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน (มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า) 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันาแสดงในราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบและค่าท่ีปรึกษา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่าย และค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

กลุ่มบริษทัฯ พฒันาท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณ ดงัต่อไปน้ี 
1) ประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการท าสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่าท่ีพกัอาศยั (สัญญาเช่าด าเนินงาน) 
2) ประเภทอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าระยะยาวโดยการท าสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า (สัญญาเช่าด าเนินงาน) หรือ

สัญญาแบบการแบ่งก าไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาเช่าทางการเงิน) 

ตน้ทุนวิลล่าท่ีพฒันาแลว้เสร็จเพื่อวตัถุประสงคใ์ห้เช่าภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและท าสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าด าเนินงาน จะถูกโอนออกไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและท าสัญญาเช่าระยะยาวแบบสัญญาเช่าเงินทุนเม่ือไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของให้กบัผูเ้ช่าแลว้ จะถูกโอนออกเป็นตน้ทุนขาย  

ตน้ทุนท่ีดินและอาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาเช่าท่ีพฒันาแลว้
เสร็จจะถูกโอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เม่ือสร้างเสร็จ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค านึงถึงต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นดว้ย) ให้กับ 
วิลล่า หน่วยของอพาร์ทเมน้ท ์และทรัพยสิ์นส่วนกลาง ตามเกณฑพ้ื์นท่ี  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

โครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายท่ีุเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร อุปกรณ์ และเคร่ือง
ตกแต่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการเพ่ือรองรับการใชชี้วิตของผูเ้กษียณอาย ุรวมถึงหน่วยท่ีพกัอาศยัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่วยท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือถือครองไวเ้พ่ือหวงัก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว 
กลุ่มบริษัทฯ วดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนท่ีรับโอนจากโครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือ 
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ผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา และวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมด้วยการตีราคาใหม่ อย่าง
สม ่าเสมอโดยอ้างอิงราคาประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้ืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะเวลานาน                      
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือน าสินทรัพยน์ั้นมาใช้ไดต้ามประสงค์หรือน าไปขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิด
รายการตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน อตัรา
การตั้งขึ้นเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของตน้ทุนการกูยื้มในระหว่างปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10, 20, 30 
อาคารส านกังานขาย  5 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 50 
ระบบสาธารณูปโภค  10, 20, 30 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน  3, 5 
อุปกรณ์คลงัสินคา้  5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3, 5, 10 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้องตวัอยา่งและส านกังานขาย  5 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน  5 
ยานพาหนะ  5 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิด                 
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเจาะจงจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยตน้ทุนในการไดม้าเม่ือด าเนินการให้
น ามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการภายในระยะเวลา          
ไม่เกิน 10 ปี  
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ไดแ้ก่ รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง 

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 
ค่าลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ในการผลิต 
   และจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมในนาม “ALLOY”  10 
การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑข์องประเทศออสเตรเลีย  3 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์ท่ีอายปุระมาณการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษทัฯ ไม่ตดัจ าหน่าย
และทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท์ุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบท่ีวางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้น
วิทยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือการปรับปรุงให้ 
ดีขึ้นกว่าเดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของงวดบญัชีตน้ทุนการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               
ในอนาคต และกลุ่มบริษทัฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช ้เพ่ือให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน า
สินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ รายจ่ายในการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยป์ระกอบด้วย  ต้นทุนของวตัถุดิบ 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื่อให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  10 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้ 
เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ได้รับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนท่ี 
กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดั 
มูลค่าโดยใชร้าคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่าย
ช าระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น และ
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์
อา้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้ นสามารถก าหนดได้ทุกเม่ือ แต่หากอัตรานั้ น 
ไม่สามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
• การจ่ายช าระคงท่ี รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา 
• การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า 

เร่ิมมีผล 
• จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• ราคาใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็น

ค่าเช่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 
• การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้
วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่ 
กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือก
ซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยอ์า้งอิง อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใชห้ลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายกุาร
ใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิด
จากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
• การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการก าหนดการจ่ายช าระเหล่านั้น 
• การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
• กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ  
ตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อย่างไรก็ตาม  
ถา้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ล้ว และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ านวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในก าไรหรือขาดทุน 

ในการขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าเงินทุนและกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลับ  
กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยด์ว้ยส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยก์บัมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และไดปั้นส่วนต้นทุนอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวดว้ยสัดส่วน
ระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานกบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  
โดยรับรู้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับตน้ทุนส่วนท่ีเหลือจะถูกรับรู้เป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์
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สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัฯ อาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน ซ่ึงเป็นสัญญา
เช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้การจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาเม่ือเร่ิมแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ในการจ าแนกประเภท
สัญญาเช่าแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
อ้างอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้ งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น  
สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็น 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุน 

สัญญาเช่าระยะยาวแบบแบ่งก าไร-ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ซ่ึงท าให้เกิดการโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนแบบผอ่นช าระบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นดอกเบ้ียรับรอตดั
บญัชี 

กลุ่มบริษทัฯ ในฐานะผูใ้ห้เช่าจะรับรู้มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

อสังหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  

สัญญาเช่าระยะยาวแบบการรับประกนัคืนสิทธิการเช่าท่ีพกัอาศยัซ่ึงไม่ท าใหเ้กิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์ห้แก่ผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  

เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บซ่ึงเท่ากบัเงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าจะถูกรับรู้เป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน  

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งท าการวดัมูลค่าหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่าดงักล่าวดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งคืน
ให้กบัผูเ้ช่า ผลต่างระหว่างจ านวนเงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บกบัมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี ซ่ึงจะถูกรับรู้เป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

ภาษีเงินได ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ  
ภาษี เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช ้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่า
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ        
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต  
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในระหว่างปี 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักลุ่มบริษทัฯ และ                    
บริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม                            
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหา                   
ของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฏหมาย 

เงินตราต่างประเทศ 

สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกุลเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใช้ในการรายงานเป็นสกุลเงินบาท 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
เป็นสกุลเงินบาท ยกเวน้ บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั เป็นสกุลเงินรูปีอินเดีย 
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รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใช้อตัราถวัเฉล่ียระหว่างปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
เกิดรายการ 

- ทุนเรือนหุ้นแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการเร่ิมแรก 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน 
โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา
ท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ านวน 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ 
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกต                      
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิด
สัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
กลุ่มบริษทัใชดุ้ลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอ้สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อา้งอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้
คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
จ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 
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ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีว่ามีการดอ้ยค่า เม่ือพบว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอย่างมีสาระส าคญั กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

ประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ในการค านวณตน้ทุนขายอาคารชุดส าหรับตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และตน้ทุนวิลล่ารวมถึงตน้ทุนหน่วย
ในอพาร์ทเมน้ทท่ี์พฒันาแลว้เสร็จส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุน
การกูยื้มเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึ้นจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง
แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

การวัดมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษทัฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอิงกบัขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และปรับปรุงมูลค่าตลาดเพื่อก าหนด
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยแตกต่างของลักษณะ ขนาด และ
สภาพแวดลอ้มของอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามาเปรียบเทียบ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณ
การไว ้หรือเม่ือมีการเลิกใชง้านหรือหมดสภาพการใชง้าน 

สัญญาเช่า 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้เช่า การพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยั
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยการเป็น  
ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรือในราคาท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

6.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ ประเทศ 

บริษัทย่อย   
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.70 อินเดีย 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.99 ไทย 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี) บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ไทย 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั ไทย 
คณะบุคคลสบฤกษ ์ จดัตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ ไทย 
กรรมการ/ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ 

การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทัฯ  

(ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

6.2 รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ               -               - 1,788,487.98 1,909,475.19 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนขายและบริการ                -               - 996,327.02 93,762.00 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม/

ราคาตามบญัชี 
รายไดด้อกเบ้ีย               -               - 27,066,651.09 21,806,719.78 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 

- 7.7 ต่อปีตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค้่าเช่า               -               - 304,800.00 381,300.00 ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดแก่

บุคคลภายนอก 
รายไดอ้ื่น               -               - 908,486.08 15,421,464.89      ตน้ทุน 
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  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
ค่าใชจ่้ายบริหารอื่น              -              - 364,590.91              - ต้นทุนบวกก าไรส่ วน

เพ่ิม/ ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน               -               - 56,013.00 55,860.01 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,059,665.45 25,038,706.97 2,059,665.45 24,249,665.97 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 10,327,386.00               -               -               -  ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 85,067,505.90 126,404,166.40               -               -  ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 30,723,755.80 133,790,538.00               -               -  ราคาตามสัญญา 
       

ดอกเบ้ียรับ     
  บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 
             - 440,730.06              -              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.0  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 192,600.00 192,600.00              -              - ราคาตามสัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 3,469,980.00 3,723,072.78 3,469,980.00 3,723,072.78 ราคาตามสัญญา 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 2,375,050.70 2,894,437.84             -             - ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน      
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 1,571,339.75              -  1,571,339.75              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.4  

ต่อปี 

6.3 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน        
ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทัยอ่ย                    -                    - 2,942.50 6,026,031.36 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,792,651.36 20,181,726.71 11,792,651.28 20,181,726.71 

รวมลูกหนีก้ารค้า 11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 54,356.00 15,464,129.07 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,733,883.81 58,177.05 11,694,431.76                   - 
บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  1,414,415.60 1,489,790.60                      -                   - 

รวม 13,148,299.41 1,547,967.65 11,748,787.76 15,464,129.07 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย                   -                   - 7,701,708.43 4,127,444.92 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                   -                   - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 

รวม                   -                   - 4,259,449.50 685,185.99 

ดอกเบีย้ค้างรับ  
 

 
 

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

รวม                   - 92,061.27                      -                   - 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 13,148,299.41 1,640,028.92 16,008,237.26 16,149,315.06 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 24,940,950.77 21,821,755.63 27,803,831.04 42,357,073.13 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                   -                  - 30,774,657.53 502,541,444.43 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                   -                  -                      - (60,740.59) 

สุทธิ                   -                  - 30,774,657.53 502,480,703.84 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 

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 12,678,887.18 23,181,817.85 7,041,894.27                   - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12,951,707.81 23,401,941.67 7,314,714.90 220,123.82 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 132,049,098.84                   - 
หกั ส่วนของเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ีย 
      คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                   -                  - (70,000,000.00)                   - 

สุทธิ                   -                  - 62,049,098.84                   - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 697,844.60                   - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 853,568.62 8,332,175.77                      -                   - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 853,568.62 8,332,175.77 697,844.60                   - 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน      
เงินทดรองรับ     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 118,387.71 213,354.39 19,937.42 15,000.00 

รวม 118,387.71 213,354.39        19,937.42               15,000.00 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                   -                  - 43,578,849.92                   - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

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

รวม                   - 56,670.00 43,578,849.92                   - 

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

รวม                   - 305,095.89 4,744.27 309,840.16 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน                   - 575,120.28 43,603,531.61 324,840.16 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 971,956.33 8,907,296.05 44,301,376.21 324,840.16 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทัยอ่ย                   -                  - 1,995,000.00 1,995,000.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000.00 10,000,000.00              35,000,000.00 10,000,000.00 

รวม 35,000,000.00 10,000,000.00              36,995,000.00 11,995,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,074,617.02)                   - (1,074,617.02)                   - 

สุทธิ 33,925,382.98 10,000,000.00                   35,920,382.98 11,995,000.00 

เงินประกันผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 16,084,570.43 16,271,813.64 8,856,283.76                   - 

รวมเงินประกันผลงาน 16,084,570.43 16,271,813.64 8,856,283.76                   - 

หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 22,024,000.00 32,240,000.00 22,024,000.00                   - 

รวมหนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน 22,024,000.00 32,240,000.00 22,024,000.00                   - 

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 ต่อมาในระหว่างไตรมาส 3 
ปี พ.ศ. 2563 เครือญาติกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระสงคข์อยา้ยออกและยกเลิกสัญญาเช่าท่ีท าสัญญาร่วมกบับุคคลภายนอก 
1 สัญญา บริษทัย่อยจึงไดรั้บคืนสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยการจ่ายคืนค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสิน
จากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 10.22 ลา้นบาท คงเหลือค่าเช่าระยะยาวตาม
สัญญาจ านวน 1 สัญญา จ านวน 20.02 ลา้นบาท  
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6.4 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานการ  รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  

 ณ วันท่ี รายงานทางการเงิน ณ วันท่ี    ลดลง ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ 1 มกราคม   จัด จากการรับ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง ประเภท โอนกิจการ พ.ศ. 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ          
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น         
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 337.50 (337.50)           - 20.00 (10.00)     - (10.00)             - 
บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั 0.06 (0.06)           -      -      -     -                   -             - 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 141.00 (141.00)           -      -      - 24.50                   - 24.50 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั      -                    -           - 0.25      - 0.80 1.05 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั         -                    -           - 5.00      -     -                   - 5.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 23.98 (23.98)           - 0.45      -     -                - 0.45 

รวม 502.54 (502.54)           - 25.70 (10.00) 24.50 (9.20) 31.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (0.06) 0.06           -                 - 

สุทธิ 502.48 (502.48)           -     31.00 

6.4.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูป  
ของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.75 ต่อปี และไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับ 1 สัญญาจ านวนเงินให้กู้ยืม 5 ล้านบาท ซ่ึงใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ไดมี้การรับช าระหน้ีบางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด 

6.4.2 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั ไม่คิดดอกเบ้ีย 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

6.4.3 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูป
ของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

6.4.4 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซ่ึงได้จัด
ประเภทมาจากส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาขยายแผนการรับช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวของบริษทัย่อย โดยจดัท าเป็นสัญญา
เงินกูใ้หม่ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

บริษทัฯ ได้พิจารณาเงินให้กูย้ืมตามข้อ 6.4.1 - 6.4.3 สามารถเรียกช าระคืนได้เม่ือบริษทัฯ ต้องการภายในระยะเวลา 
หน่ึงปี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสภาพคล่องของบริษทัยอ่ย ดงันั้นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 
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6.5 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มาตรฐานการ      

 ณ วันท่ี รายงานทางการเงิน ณ วันท่ี รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม กลุ่มเคร่ืองมือ 1 มกราคม   จัด ลดลงจากการ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2562 ทางการเงิน พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง ประเภท รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ          
เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั       - 337.50 337.50       - (16.50)       - (321.00)           - 
   บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั       - 0.06 0.06       -       -       -              - 0.06 
   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั       - 141.00 141.00       - (0.50) (24.50)              - 116.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ       - 23.98 23.98 26.84       -       - (33.31) 17.51 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี       - (28.51) (28.51)       - 0.88 26.17              - (1.46) 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ       - (0.06) (0.06)       -       -     -           - (0.06) 

รวม       - 473.97 473.97 26.84 (16.12) 1.67 (354.31) 132.05 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี       -                  - (44.50)     (70.00) 

สุทธ ิ       - 473.97 429.47     62.05 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายคุิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 4.25 - 7.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ซ่ึงในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ไดมี้การรับช าระหน้ีบางส่วนก่อนการ
โอนกิจการทั้งหมด 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกับ Louvre Systems Ltd.  
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 
ในการจดัประเภทและวดัมูลค่าเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมีจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ค้างรับทั้งส้ิน 502.54 ล้านบาท ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้พิจารณาแผนการรับช าระคืนของบริษัทย่อย ซ่ึงมีก าหนด
ระยะเวลาการช าระคืนเกินกว่า 1 ปี บริษทัฯ จึงได้จดัประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ านวน 473.97 ลา้นบาท และไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับส่วนท่ีสูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมจ านวน 28.51 ลา้นบาทซ่ึงพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตามแผนช าระคืนของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว (หมายเหตุ 13) ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดมี้มติ
อนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้ งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัทย่อย คือ บริษัท 
แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั มายงับริษทัฯ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี (หมายเหตุ 4) บริษทัฯ จึง
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จดัประเภทส่วนท่ีเดิมไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กลบัมาเป็นเงินให้กูย้ืมตามโมเดลธุรกิจท่ีเปล่ียนไปของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ไดมี้การรับช าระหน้ีบางส่วนก่อนการโอนกิจการทั้งหมด 

6.6 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างปี 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

ณ วันที่  
1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างปี 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

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

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ     
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั           -      -     -           - 2.00     -     - 2.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 10.00 40.00 (15.00) 35.00 10.00 40.00 (15.00) 35.00 

รวม 10.00   35.00 12.00   37.00 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี              -   (1.07)             -   (1.07) 

สุทธิ 10.00   33.93 12.00   35.93 

เงินกูย้ืมจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้ 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 268 วนั จ านวนเงิน 
รวม 35.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

เงินกูย้ืมจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นหุ้นกูร้ะยะส้ันจ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ชนิดระบุผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั คืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ครบก าหนด
และไถ่ถอนแลว้ในวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  

6.7 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 31,182,764.98 41,201,417.26 20,551,876.98 30,319,968.26 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,560,355.06 2,077,119.14 1,210,385.16 1,554,120.15 

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 32,743,120.04 43,278,536.40 21,762,262.14 31,874,088.41 

ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้กบัผูบ้ริหารของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ส าหรับ
งวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (วนัท่ีโอนกิจการ) และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 4.68 ลา้นบาท และ 8.31 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัฯ ตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บกบับริษทั
ยอ่ยดงักล่าว   
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6.8 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้าง และยานพาหนะกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอายุ
สัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัข้างต้น ท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตภายในหน่ึงปีทั้งส้ินรวม  
0.06 ลา้นบาท 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

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

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เงินสดในมือ 626,678.79 297,000.00 69,024.54 77,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 45,203,295.06 26,789,184.24 41,484,326.55 16,746,541.34 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 13,482,032.40 10,551,641.43 10,388,222.00 5,487,181.50 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00                  - 

รวม 64,312,006.25 39,137,825.67 55,441,573.09 22,310,722.84 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

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

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07 
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21 
ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,148,299.41 1,547,967.65 11,748,787.76 15,464,129.07 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - 7,701,708.43 4,127,444.92 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 - 92,061.27                  -                   - 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 355,549.16 123,121.50                  -                  - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 7,690,271.20 11,801,894.16 467,520.00                  - 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,467,458.93 3,544,015.67 1,089,895.44 926,953.79 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,897,881.36 7,106,570.88 63,914.47 356,697.40 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
   อื่น ๆ 228,454.45 1,009,007.63 204,079.64 282,083.34 
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                  - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 27,787,914.51 25,224,638.76 17,833,646.81 17,715,049.59 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 99,664,608.70 124,411,198.90 85,521,489.25 100,605,175.80 

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

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,934,236.96 48,069,721.58 43,517,691.93 43,011,735.56 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 12,593,967.14 17,474,243.56 11,882,775.44 12,795,298.75 
3-6 เดือน 868,242.78 6,952,225.46 850,346.12 337,130.69 
6-12 เดือน 2,527,730.70 128,975.63 158,521.59                  - 
เกินกว่า 12 เดือน 14,836,448.99 20,869,146.62 9,527,881.72 10,583,171.28 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 74,760,626.57 93,494,312.85 65,937,216.80 66,727,336.28 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,676,583.74) (14,489,479.42) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 60,084,042.83 79,004,833.43 55,892,248.66   56,682,368.14 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ                   - 10,483,144.50 2,942.50 14,285,088.01 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน                   - 9,698,582.21 11,534.13 9,931,983.74 
3-6 เดือน                   -                   - 61,064.79 986,336.42    
6-12 เดือน 10,919,581.94                   - 2,707,537.09 994,195.59 
เกินกว่า 12 เดือน 873,069.42                   - 9,012,515.27 10,154.31 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 11,792,651.36 20,181,726.71 11,795,593.78 26,207,758.07 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 71,876,694.19 99,186,560.14 67,687,842.44 82,890,126.21 
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9. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

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

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 46,390,537.72 63,992,015.78 46,390,537.72 63,992,015.78 
วตัถุดิบ 24,547,319.78 28,440,045.99                 -                 - 
พสัดุภณัฑ์ 456,460.39                 -                 -                 - 
งานระหว่างท า 10,957,601.86 7,347,968.27 480,923.98 1,195,498.45 
สินคา้ระหว่างทาง                 - 3,579,276.93                 - 3,579,276.93 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (5,517,137.69) (5,517,137.69) (3,393,676.37) (3,393,676.37) 

สุทธ ิ 76,834,782.06 97,842,169.28 43,477,785.33 65,373,114.79 

10. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม 

  2563 2562 

ท่ีดิน 418,003,934.83 416,621,058.19 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 12,240,800.00 8,479,215.00 
ค่าก่อสร้าง 84,551,913.23 31,954,787.18 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ 31,719,849.03 14,357,072.06 
ห้องชุดรอการขาย 175,960,616.25 286,673,970.58 

รวม 722,477,113.34 758,086,103.01 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 4 โครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Sathorn - Lumpini” โครงการ “The Teak Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “Grandis Kingkeaw” 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 21.04 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างจ านวน 5 โครงการซ่ึงมีราคาตามบญัชี 
รวม 703.74 ลา้นบาท กบัธนาคารสองแห่ง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนิน
โครงการ (หมายเหต ุ19 และ 23) 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคารพาณิชยจ์ านวนเงินรวม  
50.75 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 51.43 ล้านบาท)โดยน าไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน    
(หมายเหตุ 35.2) 
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12. เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 10,910,787.28 
ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี (143,033.93) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 10,767,753.35 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรท่ีมีมูลค่าท่ีตราไวจ้ านวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี 12 
ธนัวาคม พ.ศ. 2568 ก าหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน  
(หมายเหต ุ35.2) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ 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 
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 500.00      - 50.99 50.99 254.95 254.95 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 150,000.00      - 100.00 100.00 149,999.98* 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     372,281.51 371,437.61 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน     (110,089.45)    (3,668.31) 

สุทธิ     262,192.07 367,769.30 

*ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่งคือบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั และบริษทั ทีค  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด เพ่ิมขึ้ นจ านวนรวม 28.51 ล้านบาท เป็นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ ทั้งน้ี ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษทัฯ ได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทั แสนสรา  
ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ส่วนท่ีเป็นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ
ดงักล่าว กลบัไปเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 26.17 ลา้นบาท ตามโมเดลธุรกิจท่ีเปล่ียนไป (หมายเหตุ 3 
และ 6.4) 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจดว้ยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั มายงับริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 โดยบริษทัย่อยดงักล่าว ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเลิกกบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และอยูใ่นระหว่างการช าระบญัชี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั โดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ คิดเป็น จ านวน 43.58 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากว่าราคาทุนของเงินลงทุนในบริษทั แสนสรา ดี
เวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ท่ีแสดงไวใ้นจ านวน 150 ลา้นบาท จึงรับรู้ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนจ านวน 106.42 ลา้นบาทเพื่อปรับลด
มูลค่าเงินลงทุนให้เทา่กบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงแสดงอยูใ่นบญัชี “ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ใน
ก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

14. โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ต้นทุนโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 446,421,883.35                                 - 
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)                                 - 189,053,442.99 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 72,576,999.27                                 - 

รวม 518,998,882.62 189,053,442.99 
โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (2,648,075.98)                                 - 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (238,430,695.34)                                 - 
โอนออกไปเป็นสิทธิในการใชท้รัพยสิ์น (15,570,556.35)                                 - 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (79,835,334.10) (6,539,222.14) 

ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 182,514,220.85 182,514,220.85 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุ - ประเภทวิลล่า 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 233,244,200.00                                 - 
รับโอนกิจการ (หมายเหตุ 4)                                 - 205,100,000.00 
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา   2,648,075.98                                 - 
ผลขาดทนุจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2) (30,792,275.98)                                 - 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 205,100,000.00 205,100,000.00 

ราคาทุน 148,692,993.07 148,692,993.07 
ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 56,407,006.93 56,407,006.93 

มูลค่ายุติธรรม  - สุทธ ิ 205,100,000.00 205,100,000.00 
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ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิของบริษทัย่อยดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ คือ บริษทั เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2563 
ซ่ึงราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบั
ท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าท่ีไดท้  ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ เครือญาติกรรมการ
บริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา  (หมายเหตุ 6.8) โดยบริษทัฯ ไดมี้การจดัท าสัญญาเช่าวิลล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายุสัญญาเช่า 3 ปี 
อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 385,420.00 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหว่าง
พฒันาประเภทวิลล่าจ านวนหกวิลล่ากบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงิน
ในการด าเนินโครงการ ซ่ึงมีราคาตามบญัชี 122.66 ลา้นบาท (หมายเหตุ 23) 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

    เคล่ือนไหวระหว่างปี  
 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่   รับโอนจากโครงการท่ีอยู่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม รายงานทางการ 1 มกราคม   อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุ รับโอน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 เงินฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง ระหว่างพัฒนา (โอนออก) พ.ศ. 2563 
ราคาทุน:         
ท่ีดิน                    -                  -                    -                    -              - 39,271,633.15                - 39,271,633.15 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                    -                  -                    -                    -              - 66,375,554.85                - 66,375,554.85 
อาคารส านกังานขาย 8,843,806.91                  - 8,843,806.91                    -              -                              -                - 8,843,806.91 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 27,789,968.96                  - 27,789,968.96 437,050.00 (4,145,457.36) 43,125,062.75 1,828,731.85 69,035,356.20 
ระบบสาธารณูปโภค                    -                  -                    -                    -              - 88,332,120.64                - 88,332,120.64 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 18,103,571.78                  - 18,103,571.78 377,049.35 (2,896,683.52)                              - 12,750,000.00 28,333,937.61 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 5,593,176.80                  - 5,593,176.80 39,568.22 (76,900.00)                              -                - 5,555,845.02 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 23,561,927.03                  - 23,561,927.03 11,751,200.71 (991,998.03)                              -                - 34,321,129.71 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 3,864,543.30                  - 3,864,543.30                  -             - 1,326,323.95                - 5,190,867.25 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน                    -                  -                    - 2,129,081.94 (47,734.84)                              -                - 2,081,347.10 
ยานพาหนะ 29,076,942.82 (13,730,947.66) 15,345,995.16 75,720.00 (433,644.86)                              - 4,271,028.04 19,259,098.34 
งานระหว่างก่อสร้าง 12,893,330.76                  - 12,893,330.76 4,204,314.29             -                              - (14,578,731.85) 2,518,913.20 

รวมราคาทุน 129,727,268.36 (13,730,947.66) 115,996,320.70 19,013,984.51 (8,592,418.61) 238,430,695.34 4,271,028.04 369,119,609.98 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:         
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                    -                  -                    - 2,129,769.56             -                              -                - 2,129,769.56 
อาคารส านกังานขาย 4,458,247.87                  - 4,458,247.87                  -             -                              -                - 4,458,247.87 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,214,160.49                  - 22,214,160.49 3,106,381.11 (3,741,347.83)                              -                - 21,579,193.77 
ระบบสาธารณูปโภค                    -                  -                    - 2,676,150.79             -                              -                - 2,676,150.79 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 15,111,342.35                  - 15,111,342.35 3,079,430.05 (2,660,385.39)                              -                - 15,530,387.01 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 4,801,303.82                  - 4,801,303.82 248,754.96 (76,899.00)                              -                - 4,973,159.78 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 12,599,288.96                  - 12,599,288.96 4,950,351.09 (704,850.99)                              -                - 16,844,789.06 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

    เคล่ือนไหวระหว่างปี  
 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่   รับโอนจากโครงการท่ีอยู่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม รายงานทางการ 1 มกราคม   อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุ รับโอน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 เงินฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง ระหว่างพัฒนา (โอนออก) พ.ศ. 2563 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้
ห้องตวัอยา่งและส านกังานขาย 1,934,373.97                  - 1,934,373.97 3,410,281.66             -                               -                - 5,344,655.63 

เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน                    -                  -                    - 255,911.14 (3,643.01)                               -                - 252,268.13 
ยานพาหนะ 18,656,464.25 (4,293,716.24) 14,362,748.01 947,946.03 (433,643.86)                               - 3,423,761.68 18,300,811.86 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 79,775,181.71 (4,293,716.24) 75,481,465.47 20,804,976.39 (7,620,770.08)                               - 3,423,761.68 92,089,433.46 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (401,384.00)  (401,384.00)     (401,384.00) 

สุทธิ 49,550,702.65  40,113,471.23     276,628,792.52 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม รายงานทางการ 1 มกราคม   รับโอน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 เงินฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง (โอนออก) รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 
ราคาทุน:         
ท่ีดิน                    -                  -                    -                  -             -                - 39,271,633.15 39,271,633.15 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                    -                  -                    -                  -             -                - 66,375,554.85 66,375,554.85 
อาคารส านกังานขาย                    -                  -                    -                  -             -                - 8,843,806.91 8,843,806.91 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,837,541.60                  - 23,837,541.60                  - (193,030.00) 1,828,731.85 43,125,062.75 68,598,306.20 
ระบบสาธารณูปโภค                    -                  -                    -                  -             -                - 88,332,120.64 88,332,120.64 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5,354,500.00                  - 5,354,500.00                  -             -                -                               - 5,354,500.00 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 5,395,905.57                  - 5,395,905.57 39,568.22 (76,900.00)                -                               - 5,358,573.79 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 13,558,232.16                  - 13,558,232.16 485,650.03 (421,948.05)                - 15,087,166.98 28,709,101.12 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน                    -                  -                    -                  -             -                - 5,190,867.25 5,190,867.25 
ยานพาหนะ 23,066,190.48 (10,654,737.38) 12,411,453.10                  - (433,644.86) 4,271,028.04 1,750,000.00 17,998,836.28 
งานระหว่างก่อสร้าง 1,995,788.95                  - 1,995,788.95 234,326.90             - (1,828,731.85)                               - 401,384.00 

รวมราคาทุน 73,208,158.76 (10,654,737.38) 62,553,421.38 759,545.15 (1,125,522.91) 4,271,028.04 267,976,212.53 334,434,684.19 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม รายงานทางการ 1 มกราคม   รับโอน  31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 เงินฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง (โอนออก) รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 
ค่าเส่ือมราคาสะสม: 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน                    -                  -                    - 358,819.87                    -                - 1,770,949.69 2,129,769.56 
อาคารส านกังานขาย                    -                  -                    -                  -                    -                - 4,458,247.87 4,458,247.87 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 18,792,993.60                  - 18,792,993.60 2,020,524.68 (193,029.00)                - 909,440.37 21,529,929.65 
ระบบสาธารณูปโภค                   -                  -                    - 450,873.24                    -                - 2,225,277.55 2,676,150.79 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5,354,253.00                  - 5,354,253.00                  -                    -                -                               - 5,354,253.00 
อุปกรณ์คลงัสินคา้ 4,622,318.52                  - 4,622,318.52 248,754.96 (76,899.00)                -                               - 4,794,174.48 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 9,221,532.35                  - 9,221,532.35 1,821,192.67 (327,831.40)                - 2,813,578.27 13,528,471.89 
เคร่ืองใชใ้นการด าเนินงาน                  -                  -                    - 242,934.97                    -                - 5,101,720.66 5,344,655.63 
ยานพาหนะ 15,907,091.52 (3,771,196.46) 12,135,895.06 551,338.00 (433,643.86) 3,423,761.68 1,433,561.75 17,110,912.63 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 53,898,188.99 (3,771,196.46) 50,126,992.53 5,694,438.39 (1,031,403.26) 3,423,761.68 18,712,776.16 76,926,565.50 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (401,384.00)  (401,384.00)     (401,384.00) 

สุทธิ 18,908,585.77  12,025,044.85     257,106,734.69 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 20.80 ลา้นบาท และ 11.96 ลา้นบาท ตามล าดบั และ
รวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 5.69 ลา้นบาท และ 5.53 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาเตม็ตามอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน 54.51 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562: จ านวน 51.33 ลา้นบาท) 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงคือ บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั มีเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือเพื่อการซ้ือเคร่ืองจกัรกบัธนาคารแห่งหน่ึง ซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
จ านวน 10.50 ลา้นบาท (หมายเหตุ 23) 
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17. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

    เคล่ือนไหวระหว่างปี  
 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่   รับโอนจากโครงการท่ีอยู่  ณ วันที่ 

 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

รายงานทางการ 
เงินฉบับที่ 16 

1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 

อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุ 
ระหว่างพัฒนา 

รับโอน 
(โอนออก) 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

  ราคาทุน:         
อาคาร                  - 52,083,617.49 52,083,617.49 6,219,445.99               - 15,570,556.35                - 73,873,619.83 
ยานพาหนะ                  - 13,730,947.66 13,730,947.66                - (1,185,046.73)                            - (4,271,028.04) 8,274,872.89 

  รวมราคาทุน                  - 65,814,565.15 65,814,565.15 6,219,445.99 (1,185,046.73) 15,570,556.35 (4,271,028.04) 82,148,492.72 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:         

อาคาร                  -                    -                    - 8,914,890.91               -                             -               - 8,914,890.91 
ยานพาหนะ                  - 4,293,716.24 4,293,716.24 2,236,173.95 (338,306.48)                             - (3,423,761.68) 2,767,822.03 

  รวมค่าเส่ือมราคาสะสม                  - 4,293,716.24 4,293,716.24 11,151,064.86 (338,306.48)                             - (3,423,761.68) 11,682,712.94 
  สุทธิ                  -  61,520,848.91     70,465,779.78 
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ มาตรฐานการ ณ วันที ่ เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม รายงานทางการ 1 มกราคม 

เพ่ิมขึน้ 
 รับโอน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 เงินฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 ลดลง (โอนออก) รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 
  ราคาทุน:         

อาคาร                  - 39,138,340.68 39,138,340.68 2,942,225.73                  -                  - 3,145,265.77 45,225,832.18 
ยานพาหนะ                  - 10,654,737.38 10,654,737.38                     - (1,185,046.73) (4,271,028.04)                     - 5,198,662.61 

  รวมราคาทุน                  - 49,793,078.06 49,793,078.06 2,942,225.73 (1,185,046.73) (4,271,028.04) 3,145,265.77 50,424,494.79 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม:         

อาคาร                  -                     -                     - 4,001,202.57                  -                  - 174,736.99 4,175,939.56 
ยานพาหนะ                  - 3,771,196.46 3,771,196.46 1,619,246.38 (338,306.48) (3,423,761.68)                     - 1,628,374.68 

  รวมค่าเส่ือมราคาสะสม                  - 3,771,196.46 3,771,196.46 5,620,448.95 (338,306.48) (3,423,761.68) 174,736.99 5,804,314.24 
  สุทธิ                  -  46,021,881.60     44,620,180.55 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 11.15 ลา้นบาท และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวนเงิน 5.62 ลา้นบาท 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ ลดลง รับโอน(โอนออก) พ.ศ. 2563 
ราคาทุน:      
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,173,279.54 2,036,153.62                     - 1,301,443.68 21,510,876.84 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00                    -                     -                     - 1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 2,705,784.89 417,000.00                     -                     - 3,122,784.89 
   โปรแกรมระหว่างติดตั้ง 3,572,698.94                     -                     - (1,301,443.68) 2,271,255.26 
   ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์                     - 2,750,000.00                     -                     - 2,750,000.00 

รวมราคาทุน 25,951,763.37 5,203,153.62                     -                     - 31,154,916.99 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:      
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,142,635.50 2,209,139.65                     -                     - 7,351,775.15 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00                    -                     -                     - 1,499,995.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 629,266.04 291,570.79                     -                     - 920,836.83 

รวมตัดจ าหน่ายสะสม 7,271,896.54 2,500,710.44                     -                     - 9,772,606.98 

สุทธิ 18,679,866.83    21,382,310.01 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ ลดลง รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 
ราคาทุน:        
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,530,675.54 289,999.40                   - 1,351,675.68 18,172,350.62 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00                   -                   -                     - 1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 1,215,000.00 417,000.00                   -                     - 1,632,000.00 
   โปรแกรมระหว่างติดตั้ง 300,000.00                   -                   -                     - 300,000.00 
   ค่าสมาชิกสนามกอลฟ์                     -                   -                   - 2,750,000.00 2,750,000.00 

รวมราคาทุน 19,545,675.54 706,999.40                   - 4,101,675.68 24,354,350.62 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:      
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,180,683.85 1,764,025.24                   - 122,763.02 6,067,472.11 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00                 -                   -                     - 1,499,995.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ 196,502.40 142,083.73                   -                     - 338,586.13 

รวมตัดจ าหน่ายสะสม 5,877,181.25 1,906,108.97                   - 122,763.02 7,906,053.24 

สุทธิ 13,668,494.29    16,448,297.38 
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ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้บันทึกรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของ 
งบการเงินรวมจ านวนเงิน 2.50 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามล าดับ และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 1.91 ลา้นบาท และ 0.88 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าตดัจ าหน่ายเต็มตามอายุการใช้งานแลว้แต่ยงัคง  
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 4.91 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: จ านวน 4.56 ลา้นบาท) 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, MOR-3.18,  
MMR-1.25, MRR-1.50, 

F/D Rate+2 

MMR-1.25,  
F/D Rate+2 

26,110,754.91 7,968,990.09 

ทรัสตรี์ซีท                              - 2                      - 4,693,969.21 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              3.48 - 4.25 4.25, 5 66,773,052.96 72,166,126.34 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-2,  

3.47 - 4.35 
MLR-(1.25, 2),  

4 - 4.75 
174,433,844.66 137,148,729.79 

เงินกูยื้มระยะส้ัน*     
- วงเงิน 61 ลา้นบาท - The Teak 

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

- วงเงิน 63 ลา้นบาท - Grandis 
Kingkeaw 

- MLR-1.40                      - 63,000,000.00 

รวม 
  

267,317,652.53 345,781,932.98 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

  2563 2562 2563 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR-3.18, MMR-1.25 MMR-1.25 14,994,635.25 3,379,815.23 
ทรัสตรี์ซีท                              - 2                       - 4,693,969.21 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              3.48 - 4.25 4.25, 5 66,773,052.96 72,166,126.34 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR, MLR-2, 3.47-4.35 MLR-2, 4 - 4.75 174,433,844.66 129,116,229.79 

รวม 
  

256,201,532.87 209,356,140.57 

*ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะส้ันขา้งต้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเน่ืองจากไดรั้บการขยายระยะเวลาก าหนดช าระคืนจากภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท าสัญญาเป็นภายใน 24 เดือนนบัแต่
วนัท่ีท าสัญญา (หมายเหตุ 23) 

 



  

51 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 69,560,896.63 74,260,756.38 63,793,243.45 48,324,113.48 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 853,568.62 8,332,175.77 697,844.68                     - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 70,414,465.25 82,592,932.15 64,491,088.13 48,324,113.48 

เจ้าหนีอ่ื้น     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 118,387.71 213,354.39 19,937.42 15,000.00 
   เจา้หน้ีอ่ืน 12,050,405.69 16,086,410.74 4,052,672.00 11,055,191.81 
   เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  - 56,670.00                  -                  - 
   เจา้หน้ีค่าโอนธุรกิจ - บริษทัยอ่ย                  -                  - 43,578,849.92                  - 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,598,301.06 10,105,839.85 4,876,946.21 8,840,388.51 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 16,003,638.30 12,513,432.41 9,949,980.72 6,724,778.95 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ

ระหว่างพฒันาคา้งจ่าย 42,339,213.45 33,049,460.78 42,339,213.45                  - 
   โบนสัคา้งจ่าย 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,215,234.02 3,878,229.72 3,215,234.02 3,553,366.70 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  - 305,095.89 4,744.27 309,840.16 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 310,907.13        168,220.65  19,285.85                  - 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 904,606.57 2,209,758.94 634,430.13 694,195.39 

   อื่น ๆ 310,053.38 145,489.13                  -                  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 87,119,247.30 85,000,462.49 114,959,793.98 37,461,261.51 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 157,533,712.55 167,593,394.64 179,450,882.11 85,785,374.99 

21. หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 

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

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา     
   เงินจองและเงินมดัจ าค่าซ้ือห้องชุด 30,799,342.27 45,229,295.11                     -                     - 
   เงินมดัจ าค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 17,246,676.20 14,595,487.85 4,986,952.99 3,393,193.08 

   เงินมดัจ าห้องพกั 291,028.04                 -                  -                  - 

รวม 48,337,046.51 59,824,782.96 4,986,952.99 3,393,193.08 
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22. หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 

  2563 2562 2563 2562 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 22,024,000.00 43,368,000.00 73,776,625.00 22,024,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (47,267,690.31)                      - 

สุทธ ิ 22,024,000.00 43,368,000.00 26,508,934.69 22,024,000.00 
 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 

  2563 2562 2563 2562 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 22,024,000.00                      - 73,776,625.00                      - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                      -                      - (47,267,690.31)                      - 

สุทธ ิ 22,024,000.00                      - 26,508,934.69                      - 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน พ.ศ. 2563 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

วงเงินรวม 599.72 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 272,762,101.67 74,679,633.00 (103,794,736.93) 123,804,117.55 367,451,115.29 

วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่
อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 60,000,000.00                     - (15,763,604.89)                        - 44,236,395.11 

วงเงินรวม 8.93 ลา้นบาท - เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัร                     - 8,925,000.00 (1,347,872.44)                        - 7,577,127.56 
วงเงินรวม 46.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 

จากผลกระทบ COVID - 19                      - 42,398,619.56                       -                        - 42,398,619.56 
รวม 332,762,101.67 126,003,252.56 (120,906,214.26) 123,804,117.55 461,663,257.52 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (60,000,000.00)    (217,176,356.91) 
สุทธิ 272,762,101.67    244,486,900.61 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 เพิม่ขึน้ ลดลง รับโอนกิจการ พ.ศ. 2563 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่
อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา                 -                     -                       - 44,236,395.11 44,236,395.11 

วงเงินรวม 36.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 
จากผลกระทบ COVID - 19                 - 24,631,619.56                   - 7,767,000.00 32,398,619.56 

รวม                 - 24,631,619.56                   - 52,003,395.11 76,635,014.67 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                 -   
 

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

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมเงินระยะยาวเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินกบัธนาคารพาณิชย  ์
ในประเทศ 4 แห่ง ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญา ดงัน้ี 

 วงเงิน   

วงเงิน หน่วย: ล้านบาท ระยะเวลาช าระหนี ้ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 
วงเงิน - เพ่ือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 1 154.47 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ MLR-1.65 ตอ่ปี 
2 161.25 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ MLR-1.65 ตอ่ปี 
3 160.00* 36 เดือนนบัแต่วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ MLR-0.75 ตอ่ปี 
4 61.00* 24 เดือนนบัแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ร้อยละ MLR-1.40 ตอ่ปี 
5 63.00* 24 เดือนนบัแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ร้อยละ MLR-1.40 ตอ่ปี 

รวม  599.72   
    

วงเงิน - เพ่ือโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผู้เกษียณอายรุะหว่างพฒันา  
6     60.00** 36 เดือนนบัแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ร้อยละ MLR ต่อปี 

รวม   60.00   
    

วงเงิน - เพ่ือซือ้เคร่ืองจักร  
7      8.93 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 7.71 ต่อปี 

รวม     8.93   
    

วงเงิน - เพ่ือช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID - 19  
8 10.00 60 เดือนนบัแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เดือนท่ี 1-24 ร้อยละ MLR-1.6 ตอ่ปี 

เดือนท่ี 25-60 ร้อยละ MLR ต่อปี 
9 24.63 60 เดือนนบัแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ MLR-2.65 ตอ่ปี 
10 12.00** 24 เดือนนบัแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายนพ.ศ. 2563 ร้อยละ 2 ต่อปี 
รวม    46.63   

รวมทั้งส้ิน  715.28   

วงเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจ ากรรมสิทธ์ิของบริษทั บิวเดอร์สมาร์ท จ ากดั (มหาชน)
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ เคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย และค ้าประกนัโดยบริษทั บิวเดอร์สมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
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*เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 3 4 และ 5: วงเงินรวม 284.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอื่น 
2. ก าหนดให้บริษทัย่อยไม่เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นนิติบุคคล คณะกรรรมการบริษทัย่อย หรือแก้ไขเปล่ียนแปลง  

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงค ์
3. ก าหนดให้บริษทัยอ่ยไม่เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นไปจากสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ีท าสัญญา 

**เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 6 และ 10: วงเงินรวม 72.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 
1. ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งรักษาสถานะของบริษทัตามงบการเงินฉบบัจดัส่งตามกรมสรรพากร ไม่ให้มีผลขาดทุนเกินทุน  

และ/หรือ จดัหาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อให้ส่วนทุนเป็นบวก 
2. ก าหนดให้บริษทัฯ ห้ามให้กรรมการ/ผูถื้อหุ้น/กิจการในเครือ กูย้ืมเงิน เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากผูใ้ห้กู ้

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
- ภายใน 1 ปี 17,880,490.10 2,325,427.68 7,917,110.44 1,682,967.96 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 68,881,997.07 4,464,581.08 45,076,009.03 3,036,966.34 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (12,726,040.26) (641,690.52) (8,989,302.84) (462,459.45) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 74,036,446.91 6,148,318.24 44,003,816.63 4,257,474.85  
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14,352,798.38) (2,034,062.12) (5,934,022.57) (1,482,989.02) 

สุทธ ิ 59,683,648.53 4,114,256.12 38,069,794.06 2,774,485.83 

25. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 

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

  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 6.2 - 7 6.2 30,000,000.00 50,000,000.00 
หุ้นกูร้ะยะส้ัน    - 6.4                  - 90,000,000.00 
รวม   30,000,000.00 140,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน   (885,263.98) (243,700.43) 

สุทธ ิ   29,114,736.02 139,756,299.57 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินระยะส้ันวงเงินไม่เกิน 214.52 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั  
ครบก าหนดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ท่ีอนุมติัให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อย
แห่งหน่ึง และหรือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ  
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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  

26. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่1 มกราคม 8,108,004.98 8,504,311.00 6,373,655.00 6,465,027.00 
    เพ่ิมขึ้นจากการโอนกิจการ                  -                  - 1,435,074.50                  - 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,047,009.96 1,142,748.50 891,728.21 891,162.00 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 245,090.96 251,030.98 201,803.25 196,524.00 
       ตน้ทุนบริการในอดีต                  - 605,686.50                  - 360,588.00 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื่น :     

ก าไรจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน                  - (2,344,562.00)                  - (1,856,740.00) 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์                  - (51,210.00)                  - 317,094.00 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (2,000,200.00)                  - (2,000,200.00)                  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  7,399,905.90 8,108,004.98 6,902,060.96 6,373,655.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 1.29 ลา้นบาท และ 2.00 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยู่ในก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 1.09 ลา้นบาท และ 1.45 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และและ พ.ศ. 2562 
(แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 
  (อัตราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

 อตัราคิดลด 2.55 - 3.29 2.55 - 3.29 2.66 2.66 
 เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 6.34 6.34 6.34 6.34 
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  (อัตราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

 อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของตาราง 
มรณะไทย พ.ศ. 2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  เพิม่ขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิม่ขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (8.67) 9.28 (6.77) 7.22 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 9.34 (8.61) 7.27 (6.72) 
อตัราการหมุนเวียน (8.53) 9.41 (6.66) 7.34 

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายใน 1 ปี                                    -                                    -  
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 7,711,589.86 5,042,697.60 
เกินกว่า 5 ปี 12,046,479.84 9,216,238.34 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้
ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน บริษทัฯ และบริษทั
ย่อยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุน
ของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2562 

27. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ                    - 11,315,632.83 16,461,954.90 3,962,459.92 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,701,502.03                   -                   -                   - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม            
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2563 

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 รับโอนธุรกิจ 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  2,320,060.53 45,020.87 2,365,081.40 2,008,993.64             -                 - 2,008,993.64 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99                - 1,080,503.99 678,735.28             -                 - 678,735.28 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                   -                -                -               -             - 21,284,227.18 21,284,227.18 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,621,600.99 (141,619.81) 1,479,981.18 1,274,731.00 
 

287,014.90 (181,333.72) 1,380,412.18 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 983,757.85 (487,387.47) 496,370.38               - 474,059.35 22,311.20 496,370.55 
ขาดทุนทางภาษี 18,174,067.43 (18,174,067.43)                -               -             -                 -                - 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 5,304,157.97 (913,042.16) 4,391,115.81               - 3,127,770.94                 - 3,127,770.94 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29,484,148.76 (19,671,096.00) 9,813,052.76 3,962,459.92 3,888,845.19 21,125,204.66 28,976,509.77 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรัพย ์

เพื่อการลงทุน (728,659.33) (504,494.06) (1,233,153.39)               - (1,184,272.37) (48,881.05) (1,233,153.42) 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (17,439,856.60) 6,158,455.20 (11,281,401.40)               - (11,281,401.45)                 - (11,281,401.45) 

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (18,168,515.93) 5,653,961.14 (12,514,554.79)               - (12,465,673.82) (48,881.05) (12,514,554.87) 

สุทธิ 11,315,632.83 (14,017,134.86) (2,701,502.03) 3,962,459.92 (8,576,828.63) 21,076,323.61 16,461,954.90 
        
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,315,632.83                 - 3,962,459.92   16,461,954.90 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ                   -  (2,701,502.03)                -                 - 

 11,315,632.83  (2,701,502.03) 3,962,459.92   16,461,954.90 

 

 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  2,131,800.81 188,259.72           - 2,320,060.53 1,860,733.92 148,259.72             - 2,008,993.64 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,080,503.99               -           - 1,080,503.99 678,735.28             -             - 678,735.28 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 1,700,862.20 399,893.19 (479,154.40) 1,621,600.99 1,293,005.40 289,654.80 (307,929.20) 1,274,731.00 
ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา 79,596.88 (79,596.88)           -               - 84,144.25 (84,144.25)             -               - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 547,811.18 435,946.67           - 983,757.85               -             -             -               - 
ขาดทุนทางภาษี 15,698,239.37 2,475,828.06           - 18,174,067.43             -               -               -               - 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั               - 5,304,157.97           - 5,304,157.97             -               -               -               - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,238,814.43 8,724,488.73 (479,154.40) 29,484,148.76 3,916,618.85 353,770.27 (307,929.20) 3,962,459.92 
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 หน่วย: บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 

ณ วันที่  
1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ก าไร
(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (278,301.20) (450,358.13)           - (728,659.33)             -               -               -               - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (15,333,773.81) (2,106,082.79)           - (17,439,856.60)             -               -               -               - 

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (15,612,075.01) (2,556,440.92)           - (18,168,515.93)             -               -               -               - 

สุทธิ 5,626,739.42 6,168,047.81 (479,154.40) 11,315,632.83 3,916,618.85 353,770.27 (307,929.20) 3,962,459.92 
         
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี:         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 7,018,847.42   11,315,632.83 3,916,618.85   3,962,459.92 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,392,108.00)                 -               -                 - 

 5,626,739.42   11,315,632.83 3,916,618.85   3,962,459.92 

บริษทัยอ่ยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็น
ว่าบริษทัย่อยดงักล่าวจะยงัไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้มาใช้ประโยชน์ได้ จึงยงัไม่ได้
รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

   หมดอายใุนอีก 1 ปี  155,087.63 155,087.63                     -                     - 
   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 8,380,807.89 2,210,836.75                     -                     - 
ผลแตกต่างชัว่คราว 690,202.52 697,802.52                     -                     - 
รวม 9,226,098.04 3,063,726.90                     -                     - 

28. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจบุนั 8,634,807.17 12,455,566.72 8,634,807.13 11,302,124.94 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 14,017,134.86 (6,168,047.81) (21,076,323.61) (353,770.27) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 22,651,942.03 6,287,518.91 (12,441,516.48) 10,948,354.67 
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กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 2563 2562 

  อัตราภาษี                 
(ร้อยละ) หน่วย : บาท 

อัตราภาษี                       
(ร้อยละ) หน่วย : บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้  (65,423,173.20)  31,204,012.65 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษ ี 20.00 (13,084,634.64) 20.00 6,240,802.53 
ค่าใชจ้่ายท่ีไมถื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรัษฎากร  (0.62) 403,306.96 (0.50) (156,816.10) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    (28.84) 18,870,029.30 1.74 541,878.95 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   ส าหรับผลขาดทุน (27.78) 18,174,067.43           -                  - 
ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน 
   ไดร้อการตดับญัชี แต่น ามาใชล้ดค่าใชจ้่ายภาษี   0.02 (14,476.55) (0.12) (36,054.58) 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (0.55) 361,996.55 (2.69) (840,026.32) 
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั 3.15 (2,058,347.02) 1.72 537,734.43 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (34.62) 22,651,942.03 20.15 6,287,518.91 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

  อัตราภาษี              
(ร้อยละ) หน่วย: บาท 

อัตราภาษี                                
(ร้อยละ) หน่วย: บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้  (64,224,404.46)  53,395,621.24 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษ ี 20.00 (12,844,880.89) 20.00 10,679,124.25 
ค่าใชจ้่ายท่ีไมถื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามประมวลรัษฎากร  (0.34) 217,981.06 0.50 269,230.42 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    0.12 (73,987.49) -                  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (0.40) 259,370.84 -                  - 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงินได้ 19.38 (12,441,516.48) 20.50 10,948,354.67 

29. 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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30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน   

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เขา้เป็นกองทุนจดทะเบียนโดยไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงั ตามระเบียบกองทุนพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน
ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และกลุ่มบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุนน้ีในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเช่นกนั 
กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน3.38 ล้านบาท  
(ปี พ.ศ. 2562: 2.23 ลา้นบาท) 

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหว่างท า 13,991,844.47 6,350,345.96 18,316,052.53 1,824,605.46 

การเปล่ียนเเปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา  
อสังหาริมทรัพย ์ 28,198,152.94 (181,975,698.90)                 -                 - 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 326,138,406.63 331,954,983.35 201,078,232.15 327,028,664.32 
ค่าท่ีดิน ค่าท่ีปรึกษาโครงการ และค่าก่อสร้าง 130,964,072.14 372,108,384.18                 -                 - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 31,899,238.51 47,947,836.86 10,269,509.29 7,606,208.29 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,456,751.70 13,416,525.27 13,220,900.60 6,411,945.46 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 102,237,442.09 117,202,190.06 65,105,571.95 78,896,771.60 
ค่านายหนา้ขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 25,503,548.27 40,323,554.11 11,403,465.40 17,310,415.32 
ค่าขนส่งและจดัจ าหน่าย 5,160,785.17 8,492,473.23 4,265,184.43 7,190,188.67 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 7,991,875.87 16,448,457.04 1,180,896.31 6,222,474.86 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ 7,227,093.99 4,047,194.47 2,870,439.00 2,024,165.00 

32. เงินปันผลจ่าย   

ปี พ.ศ. 2562 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 31.96 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวนัท่ี            
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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33. 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 าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 349,972.73 483,152.21    58,875.83 87,633.73 113,180.90 35,412.63 210,169.02 243,430.03           -           -           -           - 732,198.48 849,628.60 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน   2,461.70   527.32 948.28 15,047.24           -           -            -             -           -           - (3,409.98) (15,574.56)            -            - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (237,269.65) (330,192.22) (64,244.61) (81,443.15) (97,101.93) (31,181.28) (166,573.06) (190,132.69)           -           - 11,727.00 7,591.37 (553,462.25) (625,357.97) 

ก าไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 115,164.78 153,487.31 (4,420.50) 21,237.82 16,078.97 4,231.35 43,595.96 53,297.34           -           - 8,317.02 (7,983.19) 178,736.23 224,270.63 
รายไดด้อกเบ้ีย     136.40 15.24   7.59 457.25 27,013.00 22,962.18 (26,451.93)   (21,862.58) 705.06 1,572.09 
รายไดอ้ื่น        1,417.38 32.63 1,100.07 130.78 2,394.98 6,266.84   (1,730.07) (3,101.06) 3,182.36 3,329.19 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (20,205.86) (14,786.10) (25,209.38) (21,342.53) (39,748.70) (60,175.28)           -           - (85,163.94) (96,303.91) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (26,955.85) (13,658.54) (12,098.27) (12,377.46) (62,891.91) (76,865.74) 876.34 2.36 (101,069.69) (102,899.38) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ     (0.84)           -            -            - (321.36) 201.11           -           - (322.20) 201.11 

ก าไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (30,792.27) 10,528.51            -            -            -            -           -           - (30,792.27) 10,528.51 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน   (60,322.07) (13,636.91) 7,395.97 20,165.38 (73,553.99) (107,610.89) (18,988.64) (32,944.47) (34,724.45) 40,698.24 

ตน้ทุนทางการเงิน     (22,801.14) (203.43) (8,498.40) (3,018.24) (21,405.51) (14,207.70) 22,006.32 7,935.13 (30,698.73) (9,494.24) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (83,123.21) (13,840.34) (1,102.43) 17,147.14 (94,959.50) (121,818.59) 3,017.68 (25,009.34) (65,423.18) 31,204.00 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้     (12,983.16) 2,732.18 4.13 (3,442.29) 12,524.36 (10,881.56) (22,197.27) 5,304.16 (22,651.94) (6,287.51) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 

    
(96,106.37) (11,108.16) (1,098.30) 13,704.85 (82,435.14) (132,700.15) (19,179.59) (19,705.18) (88,075.12) 24,916.49 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พันบาท 

 
ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม 

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 47,749.09 48,429.00 3,000.00 3,000.00                 -                 -                 -                 -           -              - 50,749.09   51,429.00 
 โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ
ระหว่างพฒันา 

            
                - 

            
                - 

            
                - 

            
                - 182,514.22 

 
467,720.06                 -                 -           - 

 
(21,298.18) 182,514.22 

 
446,421.88 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ                 -                 -                 -                 - 205,100.00 233,244.20                 -                 -           -              - 205,100.00 233,244.20 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,374.19 18,908.59 16,312.04 18,508.80 249,792.31 10,444.75 1,150.28 1,688.56           -              - 276,628.82 49,550.70 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 38,794.79                 - 9,685.68                 - 21,985.31                 -                 -                 -           -              - 70,465.78                - 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 12,480.86 13,668.49 3,369.14 3,709.93 4,221.88 1,301.45 1,310.42                 -           -              - 21,382.30 18,679.87 
อืน่ๆ 36,106.11 16,451.79 2,259.42 2,047.06 (7,111.15) 1,858.08 2,297.00 2,292.88 (17,319.38)      5,304.15 16,232.00 27,953.96 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 144,505.04 97,457.87 34,626.28 27,265.79 656,502.57 714,568.54 4,757.70 3,981.44 (17,319.38) (15,994.03) 823,072.21 827,279.61 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวนหน่ึงราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จ านวนเงินรวม 41.88 ลา้นบาท  

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ ตัดรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม         
   รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 689,107.04 771,794.80 46,501.41 93,686.32 (3,409.97) (15,852.52) 732,198.48 849,628.60 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ต้องเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากสินเช่ือ กลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียแบบ
ลอยตวั รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายมีบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดจากการท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ขายสินคา้โดยให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม  

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะส้ัน หน้ีสินกบัสถาบนั
การเงิน และหุ้นกู ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน 
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมิไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงดงักล่าว 

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้
ท่ีคาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ 
ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

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

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ 
ทางการเงิน  

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

สินทรัพย์  
ทางการเงิน 

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 24,145,723.69 4,786,284.53 23,703,368.68 4,690,970.14 29.87 30.21 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                 - 753,441.13              -                - 21.23 21.84 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                 - 33,968.64              -                - 22.52 23.32 
 

 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 
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ง) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือ ท าให้
มัน่ใจไดว่้า ไดข้ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

จ) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจาก
บริษทัฯ ตั้งใจและถือจนครบก าหนด จึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคา
ทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมแสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิ 10.77 - 11.61 - 

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 มูลค่า มูลค่ายุติธรรม 

 ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ม่ได้วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิ 10.91 - 11.48 - 

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

35.1 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนต์ท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และ
สัญญาบริการ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัขา้งตน้กบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 2,922,732.64 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,648,910.00 

35.2 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน 

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

  งบการเงินรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 
1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 37.42 (26.11) 11.31 
2) เงินกูยื้มระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
340.50 (266.26) 74.24 

3) สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 68.04                   - 68.04 
4) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 120.50 (34.07) 86.43 
5) เงินกูย้ืมระยะยาว 487.72 (356.98) 130.74 

   1,054.18 (683.42) 370.76 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระค่า
สินคา้ให้กบัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 34.07 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและเงินลงทนุในพนัธบตัรของ
บริษทัฯ (หมายเหตุ 11 และ 12) 

36. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.25 
ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 1.92 ต่อ 1 และ 0.68 ต่อ 1) 

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทงบการเงินรวมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหม ่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชี
ในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 125,887,078.55 (1,475,879.65) 124,411,198.90 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - 1,475,879.65 1,475,879.65 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 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 14,595,487.85 (14,595,487.85) - 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 45,229,295.11 14,595,487.85 59,824,782.96 

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาเช่า - 40,724,430.20 40,724,430.20 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียน - สุทธิ - 43,368,000.00 43,368,000.00 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 104,309,319.91 (82,285,319.91) 22,024,000.00 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

รายไดด้อกเบ้ีย - 1,572,085.66 1,572,085.66 

รายไดอ้ื่น 4,410,105.96 (1,080,892.94) 3,329,213.02 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (102,207,077.32) (692,298.62) (102,899,375.94) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ - 201,105.90 201,105.90 
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 124,585,879.64 (23,980,703.84) 100,605,175.80 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 478,500,000.00 23,980,703.84 502,480,703.84 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

รายไดด้อกเบ้ีย - 22,857,389.33 22,857,389.33 

รายไดอ้ื่น 22,810,645.17 (21,759,433.12) 1,051,212.05 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (69,984,054.15) (692,298.62) (70,676,352.77) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ - (405,657.59)  (405,657.59) 

38. การอนุมตังิบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 


