
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 
 

(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564

31 มนีาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มนีาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 47,325,884.78                   64,312,006.25                   40,998,883.26                   55,441,573.09                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4.2, 6 91,734,801.05                   99,664,608.70                   74,196,512.90                   85,521,489.25                   
ลูกหน้ีสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,827,656.11                     1,223,878.23                     3,827,656.11                     1,223,878.23                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.3 -                                     -                                     35,147,575.34                   30,774,657.53                   
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4.2, 4.4 -                                     -                                     70,000,000.00                   70,000,000.00                   
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 78,617,670.34                   76,834,782.06                   47,502,472.92                   43,477,785.33                   
ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 725,405,677.60                 722,477,113.34                 -                                     -                                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 193,013.65                        2,478,682.89                     12,203.67                          -                                     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4.2 39,541,304.05                   41,822,769.78                   32,757,308.82                   33,541,653.64                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 986,646,007.58                 1,008,813,841.25              304,442,613.02                 319,981,037.07                 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 9 49,999,077.15                   50,749,077.15                   46,999,077.15                   47,749,077.15                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.4 -                                     -                                     63,660,611.04                   62,049,098.84                   
เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 10 10,730,510.99                   10,767,753.35                   10,730,510.99                   10,767,753.35                   
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 11 -                                     -                                     262,192,068.26                 262,192,068.26                 
ลูกหน้ีสญัญาเช่า - สุทธิ 5,151,688.80                     1,486,190.11                     5,151,688.80                     1,486,190.11                     
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 12 177,235,099.83                 182,514,220.85                 170,256,676.20                 182,514,220.85                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 13 205,100,000.00                 205,100,000.00                 205,100,000.00                 205,100,000.00                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 271,610,779.99                 276,628,792.52                 252,755,918.92                 257,106,734.69                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 68,583,440.99                   70,465,779.78                   42,878,058.89                   44,620,180.55                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 20,834,996.73                   21,382,310.01                   16,022,121.67                   16,448,297.38                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 24 -                                     -                                     16,112,615.79                   16,461,954.90                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,959,000.00                     3,978,090.89                     260,000.00                        279,090.89                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 813,204,594.48                 823,072,214.66                 1,092,119,347.71              1,106,774,666.97              
รวมสินทรัพย์ 1,799,850,602.06              1,831,886,055.91              1,396,561,960.73              1,426,755,704.04              

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564

31 มนีาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มนีาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 237,050,485.79                 267,317,652.53                 227,451,558.51                 256,201,532.87                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.2, 18 152,812,951.33                 157,533,712.55                 166,457,036.16                 179,450,882.11                 
ส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,176,502.18                   19,906,300.25                   -                                     -                                     
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 19 43,205,024.72                   48,337,046.51                   4,168,695.33                     4,986,952.99                     
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 24,963,660.53                   36,878,002.52                   24,963,660.53                   36,878,002.52                   
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 3,340,176.71                     2,386,531.27                     3,340,176.71                     2,386,531.27                     
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 4.2, 20 -                                     22,024,000.00                   -                                     22,024,000.00                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 214,218,175.91                 220,074,356.91                 53,218,576.41                   47,134,395.11                   
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 16,214,189.84                   14,829,695.94                   6,030,632.95                     5,934,022.57                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.2, 4.5 34,459,722.91                   33,925,382.98                   36,454,722.91                   35,920,382.98                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน - สุทธิ 23 29,554,922.59                   29,114,736.02                   29,554,922.59                   29,114,736.02                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,722,394.92                     3,722,394.92                     3,722,394.92                     3,722,394.92                     
เงินประกนัผลงาน 4.2 22,540,497.67                   22,396,777.66                   15,209,208.06                   15,168,490.99                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,843,760.08                     2,937,791.86                     3,193,383.02                     2,287,414.80                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 806,102,465.18                 881,384,381.92                 573,764,968.10                 641,209,739.15                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 21 249,886,603.11                 234,011,773.05                 38,080,552.06                   29,500,619.56                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลอ่ืน 2,000,000.00                     2,000,000.00                     2,000,000.00                     2,000,000.00                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 22 64,143,223.06                   66,783,878.53                   36,542,454.93                   38,069,794.06                   
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 58,124,164.27                   43,935,769.48                   58,124,164.27                   43,935,769.48                   
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 20, 4.2 51,911,238.43                   26,508,934.69                   41,911,238.43                   26,508,934.69                   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 24 3,050,841.14                     2,701,502.03                     -                                     -                                     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,809,588.64                     7,399,905.90                     6,280,197.87                     6,902,060.96                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,051,269.98                     2,781,186.97                     3,419,300.29                     2,719,810.29                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 439,976,928.63                 386,122,950.65                 186,357,907.85                 149,636,989.04                 
รวมหนีสิ้น 1,246,079,393.81              1,267,507,332.57              760,122,875.95                 790,846,728.19                 

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 25 12,635,052.79                   12,635,052.79                   12,635,052.79                   12,635,052.79                   
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (17,596,685.71)                  (6,989,170.62)                    67,249,700.64                   66,719,591.71                   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,204,390.56                     2,204,390.56                     -                                     -                                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 553,797,088.99                 564,404,604.08                 636,439,084.78                 635,908,975.85                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (25,880.74)                         (25,880.74)                         -                                     -                                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 553,771,208.25                 564,378,723.34                 636,439,084.78                 635,908,975.85                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,799,850,602.06              1,831,886,055.91              1,396,561,960.73              1,426,755,704.04              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

4, 26
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 114,358,368.01        182,919,123.97        96,906,894.51          104,337,807.71        

ตน้ทนุขายและการให้บริการ (85,406,797.86)        (143,501,581.75)       (69,832,834.43)        (72,075,246.58)        

ก าไรขั้นต้น 28,951,570.15          39,417,542.22          27,074,060.08          32,262,561.13          

รายไดด้อกเบ้ีย 193,216.76               127,334.35               2,177,646.68            7,463,327.74            

รายไดอ่ื้น 518,167.15               201,863.75               237,502.31               209,241.57               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 761,649.69               1,301,497.90            711,633.09               1,043,828.66            

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (12,761,856.20)        (22,114,490.56)        (9,645,914.75)          (8,362,401.53)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (20,734,146.28)        (27,456,484.24)        (14,410,197.77)        (15,241,765.09)        

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนินงาน (3,071,398.73)          (8,522,736.58)          6,144,729.64            17,374,792.48          

ตน้ทนุทางการเงิน (7,186,777.25)          (5,940,023.72)          (5,265,281.60)          (5,156,899.18)          

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (10,258,175.98)        (14,462,760.30)        879,448.04               12,217,893.30          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (349,339.11)             (2,058,872.34)          (349,339.11)             (2,496,419.62)          
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (10,607,515.09)        (16,521,632.64)        530,108.93               9,721,473.68            

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (10,607,515.09)        (16,521,632.64)        530,108.93               9,721,473.68            

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,607,515.09)        (16,522,194.52)        530,108.93               9,721,473.68            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           561.88                     -                           -                           

(10,607,515.09)        (16,521,632.64)        530,108.93               9,721,473.68            

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,607,515.09)        (16,522,194.52)        530,108.93               9,721,473.68            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                           561.88                     -                           -                           

(10,607,515.09)        (16,521,632.64)        530,108.93               9,721,473.68            

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.005)                      (0.008)                      -                           0.005                       

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม

หมายเหตุ

 ทุนที่ออก

และช าระแล้ว

 ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงนิ

 องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม

 รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 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          

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                          -                              (10,607,515.09)        -                                  -                              (10,607,515.09)           -                             (10,607,515.09)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 213,050,619.30          343,503,712.05       12,635,052.79            (17,596,685.71)        2,204,390.56                   2,204,390.56              553,797,088.99          (25,880.74)                 553,771,208.25          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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          

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                          -                              (16,522,194.52)        -                                  -                              (16,522,194.52)           561.88                       (16,521,632.64)           

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                              -                          486,073.68                 (486,073.68)             -                                  -                              -                              -                             -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 213,050,619.30          343,503,712.05       13,121,126.47            64,053,588.15         2,204,390.56                   2,204,390.56              635,933,436.53          (1,230.60)                   635,932,205.93          

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ

 ทุนที่ออก

และช าระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

  จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 213,050,619.30                       343,503,712.05                       12,635,052.79                         66,719,591.71                         635,908,975.85                       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด:

    ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          530,108.93                              530,108.93                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 213,050,619.30                       343,503,712.05                       12,635,052.79                         67,249,700.64                         636,439,084.78                       

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด:

    ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                          -                                          -                                          9,721,473.68                           9,721,473.68                           

    จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 25 -                                          -                                          486,073.68                              (486,073.68)                             -                                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 213,050,619.30                       343,503,712.05                       13,121,126.47                         127,737,879.69                       697,413,337.51                       

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด (10,607,515.09)         (16,521,632.64)         530,108.93               9,721,473.68            

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 349,339.11               2,058,872.34            349,339.11               2,496,419.62            

รายไดค้่าเช่าโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายตุดับญัชี (835,044.16)              (1,474,134.95)           (835,044.16)              -                            

ตน้ทุนขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ 3,804,455.33            37,041,211.47          12,257,544.65          -                            

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต -                            18,000.00                 -                            -                            

กลบัรายการก าไรจากการขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายสุ่วนท่ีเช่ากลบัคืน 387,610.86               -                            -                            -                            

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (9,886.18)                  (18,690.59)                -                            (18,690.59)                

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 232,259.24               -                            -                            -                            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,606,671.14          5,736,982.30            7,699,902.49            3,004,043.89            

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,712,790.16            372,311.40               563,871.36               155,352.57               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 328,442.74               323,025.23               296,896.91               265,779.99               

ดอกเบ้ียรับ (193,216.76)              (127,334.35)              (2,177,646.68)           (7,463,327.74)           

ตน้ทุนทางการเงิน 7,186,777.25            5,940,023.72            5,265,281.60            5,156,899.18            

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 12,962,683.64          33,348,633.93          23,950,254.21          13,317,950.60          

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,738,921.75            (2,230,568.70)           11,046,023.13          (14,677,891.71)         

ลูกหน้ีสญัญาเช่า (6,269,276.57)           (3,598,706.00)           (6,269,276.57)           -                            

สินคา้คงเหลือ (1,782,888.28)           2,594,528.14            (4,024,687.59)           4,769,984.53            

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,088,466.78            (37,407,119.54)         -                            -                            

สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืน

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ 1,474,665.69            4,411,410.48            -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,281,465.73            1,483,282.18            784,344.82               (425,966.64)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,090.89                 18,750.00                 19,090.89                 -                            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,313,332.94)           4,878,315.27            (8,749,964.46)           4,915,410.83            

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 270,201.93               (6,142,500.00)           -                            -                            

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (5,132,021.79)           3,457,759.33            (818,257.66)              1,596,661.68            

เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า (11,914,341.99)         (8,954,823.40)           (11,914,341.99)         -                            

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 18,858,027.98          21,486,625.00          8,858,027.98            -                            

เงินประกนัผลงาน 143,720.01               2,595,135.38            40,717.07                 -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 905,968.22               684,957.05               905,968.22               578,940.22               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,270,083.01            1,053,761.76            699,490.00               -                            

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 22,601,434.06          17,679,440.88          14,527,388.05          10,075,089.51          

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (918,760.00)              -                            (918,760.00)              -                            

รับคืนภาษีเงินได้ 57,991.18                 -                            -                            -                            

จ่ายภาษีเงินได้ (193,013.65)              (518,666.34)              (12,203.67)                (76,579.57)                

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 21,547,651.59          17,160,774.54          13,596,424.38          9,998,509.94            

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัลดลง 750,000.00               -                            750,000.00               -                            

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (4,000,000.00)           (5,000,000.00)           

เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (3,908,152.00)           (23,690,705.24)         (3,908,152.00)           -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,373,045.54)           (3,326,878.21)           (1,116,289.35)           (404,982.27)              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 30,788.51                 18,691.59                 -                            18,691.59                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (949,000.00)              (408,500.00)              (199,000.00)              (289,500.00)              

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 59,724.41                 368,826.69               59,724.32                 147,700.88               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,389,684.62)           (27,038,565.17)         (8,413,717.03)           (5,528,089.80)           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (10,267,166.74)         97,289,466.21          (8,749,974.36)           90,358,432.75          

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            20,000,000.00          -                            20,000,000.00          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนลดลง - สุทธิ -                            (112,092,595.61)       -                            (112,092,595.61)       

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,231,341.28)           (2,705,854.22)           (1,952,518.19)           (1,700,256.90)           

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6,818,000.00            37,598,766.40          -                            -                            

จ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (16,799,350.94)         (15,763,604.89)         (5,335,886.20)           -                            
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงิน (8,664,229.48)           (15,313,492.34)         (3,587,018.43)           (7,320,456.78)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (33,144,088.44)         9,012,685.55            (19,625,397.18)         (10,754,876.54)         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ         (16,986,121.47)         (865,105.08)              (14,442,689.83)         (6,284,456.40)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 64,312,006.25          39,137,825.67          55,441,573.09          22,310,722.84          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 47,325,884.78          38,272,720.59          40,998,883.26          16,026,266.44          

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (616,802.36)              2,675,700.31            (134,500.00)              (203,500.00)              

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ -                            87,729.75                 -                            85,750.13                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,862,276.55            50,941,067.57          -                            39,138,340.68          

เจา้หน้ีค่าซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาลดลง (3,908,152.00)           (363,178.02)              (3,908,152.00)           -                            

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการท่ีอยูอ่าศยั

   เพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา -                            851,455.43               -                            -                            

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4,017,031.04            6,501,512.59            -                            -                            

จดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว 20,000,000.00          -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 905/7 พระราม 3 ซอย 51 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ มีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 647 หมู่ 7 ต าบลหินเหลก็ไฟ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน 
 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยหลกัทรัพยท์  า
การซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบ
การเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินจดัท าเป็นแบบย่อ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น ซ่ึงการ
จดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบ
การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม  

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน                   
ของกลุ่มบริษทัฯ 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัที่ใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2563 ของกลุ ่มบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี                        
เร่ืองมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในเร่ืองการไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach)  

เน่ืองด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคบัใช้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ ่มบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบ
ดงักล่าว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 
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4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

4.1 รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ              -               -  2,020.00 357,747.32 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้              -               -  185,345.52               -  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดด้อกเบ้ีย              -               -  1,949,561.64 7,139,735.49 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 

- 7.7 ต่ อ ปี  ต ามสั ญ ญ า
เงินกู ้

รายไดค้่าเช่า              -               -  76,200.00 76,200.00 ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดแก่
บุคคลภายนอก 

รายไดอ้ื่น              -               -               -  466,588.82 ตน้ทุน 
ตน้ทุนทางการเงิน              -               -  13,773.69 13,926.73 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั              -  906,981.20              -  906,981.20 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.1)              -               -  10,000,000.00              -  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 8,700,479.96 43,363,238.16               -                -  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั              -  5,119,869.71              -                  -  ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 48,150.00 48,150.00              -                  -  ราคาตามสัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 904,995.00 904,995.00 904,995.00 904,995.00 ราคาตามสัญญา 
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 566,880.21 723,609.49 233,013.70                 -  ราคาตามสัญญา 
ตน้ทุนทางการเงิน      
  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 615,161.88 189,706.72 534,339.96 189,706.72 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 -

6.4  ต่อปี 

4.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทัยอ่ย                 -                 - 2,105,103.90 2,942.50 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 20,553.94                 -                 -                 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,792,651.28 11,792,651.28 11,792,651.28 11,792,651.28 
รวมลูกหนีก้ารค้า 11,813,205.22 11,792,651.28 13,897,755.18 11,795,593.78 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 307,380.00 54,356.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
      บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,739,186.11 11,733,883.81 11,699,734.06 11,694,431.76 

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  1,414,415.60 1,414,415.60                 -                 - 
รวม 13,153,601.71 13,148,299.41 12,007,114.06 11,748,787.76 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 6,273,624.79 7,701,708.43 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่                 -                 - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 
รวม                 -                 - 2,831,365.86 4,259,449.50 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 13,153,601.71 13,148,299.41 14,838,479.92 16,008,237.26 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 24,966,806.93 24,940,950.69 28,736,235.10 27,803,831.04 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 35,147,575.34 30,774,657.53 

รวม                 -                 - 35,147,575.34 30,774,657.53 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 

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

เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 11,808,839.17 12,678,887.18 7,041,894.27 7,041,894.27 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 12,081,659.80 12,951,707.81 7,314,714.90 7,314,714.90 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 133,660,611.04 132,049,098.84 
หกั ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ีย 
      คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                  -                  - (70,000,000.00) (70,000,000.00) 
สุทธิ                  -                  - 63,660,611.04 62,049,098.84 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 955,367.97 697,844.60 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 5,150,163.78 853,568.62                  -                 - 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 5,150,163.78 853,568.62 955,367.97 697,844.60 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน      
เงินทดรองรับ     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 852,744.63 118,387.71 438,297.77 19,937.42 
รวม 852,744.63 118,387.71 438,297.77        19,937.42               
เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 43,578,849.92 43,578,849.92 
รวม                 -                 - 43,578,849.92 43,578,849.92 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 4,744.27 4,744.27 
รวม                 -                 - 4,744.27 4,744.27 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 852,744.63 118,387.71 44,021,891.96 43,603,531.61 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 6,002,908.41 971,956.33 44,977,259.93 44,301,376.21 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ   
บริษทัยอ่ย                  -                  - 1,995,000.00 1,995,000.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
รวม 35,000,000.00 35,000,000.00 36,995,000.00 36,995,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (540,277.09) (1,074,617.02) (540,277.09) (1,074,617.02) 

สุทธิ 34,459,722.91 33,925,382.98 36,454,722.91 35,920,382.98 

เงินประกันผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 16,187,573.37 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 

รวมเงินประกันผลงาน 16,187,573.37 16,084,570.43 8,856,283.76 8,856,283.76 

หนีสิ้นจากเงนิที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวยีน    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.3)                  - 22,024,000.00                  - 22,024,000.00 

รวมหนีสิ้นจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - หมุนเวียน                  - 22,024,000.00                  - 22,024,000.00 

หนีสิ้นจากเงนิที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.1 และ 4.2.2) 25,000,000.00                  - 15,000,000.00               - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี   (1,628,916.75)                  -   (1,628,916.75)               - 
รวมหนีสิ้นจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่           

หมุนเวยีน - สุทธิ 23,371,083.25                  - 13,371,083.25               - 

4.2.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทั ฯ มีสัญญาให้เช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท์ระยะยาว 30 ปีกบัเครือญาติ
กรรมการร่วมกบับุคคลภายนอก (“ ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า”) จ านวน 1 สัญญา ก าหนดเงินค่าเช่าจ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึง
ถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทั ฯ ไดรั้บรู้เงินค่าเช่าดงักล่าวเป็น “รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2564 
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ต่อมาบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลบัคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี โดย
ตอ้งจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อน าอพาร์เม้นท์ดังกล่าวไป
ให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ และไดท้  าสัญญาโอนสิทธิการเช่า โดยมีเง่ือนไขให้บริษทัยอ่ยรับโอนสิทธิการเช่า
คืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในกรณีท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่าครบก าหนด และตอ้งคืน
เงินค่าเช่า 10 ล้านบาท ให้แก่ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้สัญญาให้เช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานในงบ
การเงินรวม โดยรับรู้เงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท ดงักล่าวเป็น “หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้ง
คืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรับรู้เงินค่าตอบแทนการเช่ากลบัคืนเป็น
ตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

4.2.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกนัรับคืนสิทธิการเช่ากบัเครือญาติ
กรรมการบริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 
ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 15.00 ลา้นบาท 

4.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกนัรับคืนสิทธิการเช่ากบัเครือ
ญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - หมุนเวียนในงบ
แสดงฐานะการเงินจ านวน 22.02 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ได้ประสงค์ขอยา้ยออกและยกเลิก 
สัญญาเช่า บริษทัฯ จึงไดรั้บคืนสิทธิการเช่าดงักล่าวโดยการจ่ายคืนค่าเช่าระยะยาวตามสัญญาเรียบร้อยแลว้ 

4.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน          
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที ่

  1 มกราคม 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ    
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 24.50 3.20          - 27.70 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จ ากดั 1.05 0.80          - 1.85 
บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั (เดิมช่ือ 

“บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) 5.00                 -          - 5.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 0.22 0.38         - 0.60 

รวม 30.77 4.38         - 35.15 

4.3.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2564 และบางสัญญาก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.3.2 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไม่คิดดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม 

4.3.3 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั”) ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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เงินให้กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ พิจารณาว่าสามารถเรียกช าระคืนได้เม่ือบริษัทฯ ต้องการภายในระยะเวลา  
หน่ึงปี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสภาพคล่องของบริษทัยอ่ย ดงันั้นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 

4.4 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2564 เงินให้ กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเก่ียว 
ขอ้งกนั - สุทธิ มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที ่

  1 มกราคม 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง 31 มีนาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน - สุทธิ   
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ ากดั 0.06                  -               - 0.06 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 116.00                  -               - 116.00 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 17.51 1.58               - 19.09 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (1.46) 0.03               -             (1.43) 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (0.06)                  -              -              (0.06) 

รวม 132.05 1.61               - 133.66 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (70.00)   (70.00) 

สุทธิ 62.05   63.66 

4.4.1 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั บิวดิ้ง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกบั Louvre Systems Ltd. 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.4.2 เงินให้กูยื้มแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 - 7.7 
ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแผนการรับช าระคืนของบริษทัย่อย ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่า 1 ปี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประเภทเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4.5 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างงวด 
ณ วันที่  

31 มีนาคม 
ณ วันที่  

1 มกราคม 
รายการเคล่ือนไหว

ระหว่างงวด 
ณ วันที่  

31 มีนาคม 
  2564 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง 2564 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั           -       -       -           - 2.00       -       - 2.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 35.00       -       - 35.00 35.00       -       - 35.00 
รวม 35.00       -       - 35.00 37.00       -       - 37.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1.07)   (0.54) (1.07)   (0.54) 
สุทธิ 33.93   34.46 35.93   36.46 
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4.5.1 เงินกูย้ืมจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของสัญญาเงินกู ้มี
วตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.5.2 เงินกูย้ืมจากกรรมการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  เป็นตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 268 วนั จ านวนเงินรวม 
35.00 ลา้นบาท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 

4.6 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,944,775.45 9,715,196.11 5,022,911.45 6,949,116.11 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 408,621.57 471,696.00 326,957.78 366,355.73 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 7,353,397.02 10,186,892.11 5,349,869.23 7,315,471.84 

4.7 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้าง และยานพาหนะกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอายุ
สัญญาเช่าโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี 

ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันข้างต้น ท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตภายในหน่ึงปีทั้ งส้ินรวม  
0.31 ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 628,671.96 626,678.79 71,581.96 69,024.54 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 40,306,423.23 45,203,295.06   36,494,665.05 41,484,326.55 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,390,789.59 13,482,032.40 932,636.25 10,388,222.00 

เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 5,000,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00   3,500,000.00 

รวม 47,325,884.78 64,312,006.25 40,998,883.26 55,441,573.09 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอื่น 65,703,020.86 74,760,626.57 54,002,238.29 65,937,216.80 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,813,205.22 11,792,651.28 13,897,755.18 11,795,593.78 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (14,676,583.74) (14,676,583.74)  (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 62,839,642.34 71,876,694.11 57,855,025.33 67,687,842.44 
ลูกหนีอ่ื้น     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,153,601.71 13,148,299.41 12,007,114.06 11,748,787.76 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - 6,273,624.79 7,701,708.43 

   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 123,121.50 355,549.16                 -                  - 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 7,260,366.78 7,690,271.20 167,520.00 467,520.00 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,364,959.90 1,467,458.93 1,011,073.30 1,089,895.44 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 6,692,779.19 4,897,881.36 34,084.72 63,914.47 
   อื่น ๆ 300,329.63 228,454.53 290,329.63 204,079.64 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า- 

เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - (3,442,258.93) (3,442,258.93) 
รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธ ิ 28,895,158.71 27,787,914.59 16,341,487.57   17,833,646.81 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ   91,734,801.05 99,664,608.70 74,196,512.90 85,521,489.25 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 38,802,790.66 43,934,236.96   36,305,032.22 43,517,691.93 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 9,336,687.48 12,593,967.14 7,512,051.26 11,882,775.44 
3-6 เดือน 87,754.63 868,242.78                 - 850,346.12 
6-12 เดือน 649,936.24 2,527,730.70 632,039.58 158,521.59 
เกินกว่า 12 เดือน 16,825,851.85 14,836,448.99 9,553,115.23 9,527,881.72 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 65,703,020.86 74,760,626.57 54,002,238.29 65,937,216.80 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (14,676,583.74) (14,676,583.74) (10,044,968.14) (10,044,968.14) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 51,026,437.12 60,084,042.83 43,957,270.15 55,892,248.66 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 20,553.94                   - 2,161.40 2,942.50 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน                   -                   - 2,942.50                   - 
6-12 เดือน 2,115,854.24 10,919,581.86 2,990,854.24 10,919,581.94 
เกินกว่า 12 เดือน   9,676,797.04 873,069.42   10,901,797.04    873,069.34 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   11,813,205.22   11,792,651.28 13,897,755.18 11,795,593.78 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 62,839,642.34 71,876,694.11 57,855,025.33 67,687,842.44 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 50,391,568.29 46,390,537.72 50,391,568.29 46,390,537.72 
วตัถุดิบ 24,824,459.58 24,547,319.78                 -                 - 
พสัดุภณัฑ์ 440,038.07 456,460.39                 -                 - 
งานระหว่างท า 8,478,742.09 10,957,601.86 504,581.00 480,923.98 

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

สุทธ ิ 78,617,670.34 76,834,782.06 47,502,472.92 43,477,785.33 

8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม 

  2564 2563 

ท่ีดิน 418,003,934.83 418,003,934.83 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 12,715,880.00 12,240,800.00 
ค่าก่อสร้าง 94,653,318.19 84,551,913.23 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ 35,736,880.07 31,719,849.03 
ห้องชุดรอการขาย 164,295,664.51 175,960,616.25 

รวม 725,405,677.60 722,477,113.34 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Ratchada” โครงการ “The Teak Ari” และโครงการ “Grandis Kingkeaw” 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 4.02 ล้านบาท  
ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้ งส่ิงปลูกสร้างจ านวน 5 โครงการซ่ึงมีราคาตามบัญชี 
รวม 706.63 ลา้นบาท กบัธนาคารสองแห่ง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 21 และ 28.2) 

9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยก์ับธนาคารพาณิชยจ์ านวนเงินรวม 50.00      
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 50.75 ลา้นบาท)โดยน าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน (หมายเหตุ 28.2) 

10. เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดช าระ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 10,767,753.35 
ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (37,242.36) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 10,730,510.99 

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

ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน  
(หมายเหต ุ28.2) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ประกอบดว้ย 

 

  หน่วย: พันบาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 

บริษัท หน่วย: พันบาท หน่วย: พันรูปี 2564 2563 2564 2563 

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 อลัลอย โซลูชัน่ส์ เอเชีย จ ากดั  

(เดิมช่ือ “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 



20 

 

  หน่วย: พันบาท 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุนตาม 

วิธีราคาทุน 

บริษัท หน่วย: พันบาท หน่วย: พันรูปี 2564 2563 2564 2563 

บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั 500.00             - 100.00 100.00 499.98 499.98 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 150,000.00             - 100.00 100.00 150,843.40 150,843.40 

รวม     372,281.51 372,281.51 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน     (110,089.45) (110,089.45) 

สุทธิ     
262,192.06 262,192.06 

12. โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพัฒนา ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 182,514,220.85 182,514,220.85 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,474,665.69)                                  - 
โอนออกไปเป็นตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์ (3,804,455.33) (12,257,544.65) 

ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2564 177,235,099.83 170,256,676.20 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

ในระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัย่อยไม่มีการรับโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผู ้
เกษียณอายรุะหว่างพฒันา และไม่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจากท่ีไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้จดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่าง
พฒันาประเภทวิลล่าจ านวนหกวิลล่ากบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงิน
ในการด าเนินโครงการ ซ่ึงมีราคาตามบญัชี 110.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21) 

14. อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 276,628,792.52 257,106,734.69 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 1,625,243.18 1,100,789.35 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (20,902.33)                                  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,622,353.38) (5,451,605.12) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 271,610,779.99 252,755,918.92 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 70,465,779.78 44,620,180.55 
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 1,474,665.69                                 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,357,004.48) (1,742,121.66) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 68,583,440.99 42,878,058.89 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 21,382,310.01 16,448,297.38 
ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ 80,000.00 80,000.00 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (627,313.28) (506,175.71) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 20,834,996.73 16,022,121.67 

17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
   หน่วย: บาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22,421,660.54 26,110,754.91 12,822,733.26 14,994,635.25 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              64,685,999.14 66,773,052.96 64,685,999.14 66,773,052.96 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 149,942,826.11 174,433,844.66 149,942,826.11 174,433,844.66 
รวม 237,050,485.79 267,317,652.53 227,451,558.51 256,201,532.87 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 65,553,297.30 69,560,896.63 56,145,620.01 63,793,243.45 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,150,163.78 853,568.62 955,367.97 697,844.68 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 70,703,461.08 70,414,465.25 57,100,987.98 64,491,088.13 

เจ้าหนีอ่ื้น     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 852,744.63 118,387.71 438,297.77 19,937.42 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

   เจา้หน้ีอ่ืน 11,378,187.14 12,050,405.69 3,645,656.96 4,052,672.00 
   เจา้หน้ีค่าโอนธุรกิจ - บริษทัยอ่ย                  -                  - 43,578,849.92 43,578,849.92 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,574,147.11 5,598,301.06 4,846,062.30 4,876,946.21 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 11,589,871.65 13,180,735.90 7,794,128.18 9,949,980.72 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุ

ระหว่างพฒันาคา้งจ่าย 38,887,767.58 42,339,213.45 38,887,767.58 42,339,213.45 
ตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันาอสังหาริมทรัพย์
คา้งจ่าย 2,669,247.60 

             
2,822,902.40                  -                  - 

   โบนสัคา้งจ่าย 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 6,268,499.99 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,899,821.08 3,215,234.02 2,899,821.08 3,215,234.02 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  -                  - 4,744.27 4,744.27 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 877,708.32 310,907.13 501,991.56 19,285.85 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 583,884.86 904,606.57 490,228.57 634,430.13 

   อื่น ๆ 527,610.29 310,053.38                  -                  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 82,109,490.25 87,119,247.30 109,356,048.18 114,959,793.98 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 152,812,951.33 157,533,712.55 166,457,036.16 179,450,882.11 

19. หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา     
   เงินจองและเงินมดัจ าค่าซ้ือห้องชุด 28,534,510.27 30,799,342.27                     -                     - 
   เงินมดัจ าค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 14,304,240.62 17,246,676.20 4,168,695.33 4,986,952.99 
   เงินมดัจ าห้องพกั 366,273.83 291,028.04                     -                  - 
รวม 43,205,024.72 48,337,046.51 4,168,695.33 4,986,952.99 

20. หนีสิ้นจากเงินท่ีต้องคืนให้กับผู้เช่า 

หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                 - 22,024,000.00 114,876,625.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                 -                   - (62,965,386.57) (47,267,690.31) 

รวม             -                      22,024,000.00 51,911,238.43 26,508,934.69 
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  หน่วย: บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน 
  2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า                 - 22,024,000.00 104,876,625.00 73,776,625.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี                 -                   - (62,965,386.57) (47,267,690.31) 

รวม             -                      22,024,000.00 41,911,238.43 26,508,934.69 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน พ.ศ. 2564 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

วงเงินรวม 599.72 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 367,451,115.29 6,818,000.00 

 
(11,463,464.74)                        - 

 
362,805,650.55 

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

 
(5,335,886.20)                        - 

 
38,900,508.91 

วงเงินรวม 46.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 
จากผลกระทบ COVID - 19 42,398,619.56                     -                       -                        - 42,398,619.56 

วงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท - เพ่ือผอ่นปรน
การช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน*                       -                     -                       - 20,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 454,086,129.96 6,818,000.00 (16,799,350.94) 20,000,000.00 464,104,779.02 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (220,074,356.91)    (214,218,175.91) 
สุทธิ 234,011,773.05    249,886,603.11 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที่  

 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน พ.ศ. 2564 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน      

วงเงินรวม 60 ลา้นบาท - เพ่ือโครงการท่ีอยู่
อาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 44,236,395.11                     - (5,335,886.20)                 - 38,900,508.91 

วงเงินรวม 36.63 ลา้นบาท - เพ่ือช่วยเหลือ 
จากผลกระทบ COVID - 19 32,398,619.56                 -                   -                 - 32,398,619.56 

วงเงินรวม 20.00 ลา้นบาท - เพ่ือผอ่นปรน
การช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน*                       -                     -                       - 20,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 76,635,014.67                  - (5,335,886.20)  (20,000,000.00) 91,299,128.47 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วันที ่
 1 มกราคม   รับโอนจาก 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 เพิม่ขึน้ ลดลง เงินกู้ยืมระยะส้ัน พ.ศ. 2564 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (47,134,395.11)   
 

(53,218,576.41) 
สุทธิ 29,500,619.56    38,080,552.06 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ มีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญารวมถึงการค ้าประกนัตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เงินกูเ้พื่อผอ่นปรนการช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

*ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อรับการยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการ
ช าระหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินคงคา้งจ านวน 20 ลา้นบาท ท่ีเคยแสดงไวเ้ป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 17) 
โดยให้บริษทัฯ ผ่อนช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนงวดละ 0.9 ลา้นบาท นบัตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ค  ้าประกนัดว้ยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ 

22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     
- ภายใน 1 ปี 20,205,669.69 18,939,572.10 7,943,360.44 7,917,110.44 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 73,232,189.40 76,662,945.07 43,097,240.84 45,076,009.03 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (13,080,446.19) (13,988,942.70) (8,467,513.40) (8,989,302.84) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 80,357,412.90 81,613,574.47 42,573,087.88 44,003,816.63 
หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง 

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (16,214,189.84) (14,829,695.94) (6,030,632.95) (5,934,022.57) 
สุทธ ิ 64,143,223.06 66,783,878.53 36,542,454.93 38,069,794.06 

23. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) หน่วย: บาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 2563 2564 2563 
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน 6.2 6.2 30,000,000.00 30,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน   (445,077.41) (885,263.98) 
สุทธ ิ   29,554,922.59 29,114,736.02 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั ครบก าหนด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท่ีอนุมติัให้เสนอขายให้แก่ผูล้งทุน เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และหรือ
เป็นทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ  
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24. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจบุนั                     - 2,549,575.62                     - 2,549,575.62 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 349,339.11 (490,703.28) 349,339.11 (53,156.00) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 349,339.11 2,058,872.34 349,339.13 2,496,419.62 

25. ส ารองตามกฎหมาย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ส ารอง
ตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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26. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
ก าหนดส่วนงาน 

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

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 
โครงการท่ีอยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตัดรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 76,347.63 99,896.91 15,014.85 15,129.91 7,801.27 46,466.49 15,194.62 21,425.81           -           -           -           - 114,358.37 182,919.12 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2.02 11.63 280.29 825.95           -           -           -           -           -           - (282.31) (837.58)           -           - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (51,788.97) (69,351.14) (13,906.13) (20,488.07) (8,405.25) (37,041.21) (11,926.97) (16,940.37)           -           - 620.53 319.21 (85,406.79) (143,501.58) 

ก าไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 24,560.68 30,557.40 1,389.01 (4,532.21) (603.98) 9,425.28 3,267.65 4,485.44           -           - 338.22 (518.37) 28,951.58 39,417.54 
รายไดด้อกเบ้ีย     95.20 15.42               - 2.74 2,082.45 7,477.25 (1,984.43) (7,368.08) 193.22 127.33 
รายไดอ้ื่น     153.16   72.46 109.99 0.41 331.21 694.84 (76.20) (565.85) 518.16 201.86 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ            -           -           -            - 761.65 1,301.50           -           -   761.65 1,301.50 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (2,921.82) (6,222.11)           (1,684.46) (4,386.47) (8,155.58) (11,505.91)           -           - (12,761.86) (22,114.49) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     (3,820.04) (4,385.13) (3,087.45) (4,150.32)   (13,826.66) (18,946.64)           - 25.61 (20,734.15) (27,456.48) 

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน  (7,097.48) (1,094.08) (1,394.27) (4,048.20) (18,806.93)   (20,978.96) (1,722.41) (8,426.69) (3,071.40) (8,522.74) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (1,501.08) (5,234.80) (2,984.70) (696.29) (4,583.51) (5,458.92) 1,882.51 5,449.99 (7,186.78) (5,940.02) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (8,598.56) (6,328.88) (4,378.97) (4,744.49) (23,390.44) (26,437.88) 160.10 (2,976.70) (10,258.18) (14,462.76) 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     (219.30) (40.42)          - 1.03 (130.04) (2,492.08)                 - 472.60 (349.34) (2,058.87) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวด     
(8,817.86) (6,369.30) (4,378.97) (4,743.46) (23,520.48) (28,929.96) 160.10 (2,504.10) (10,607.52) (16,521.63) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พันบาท 

 
ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 46,999.09 47,749.09 3,000.00 3,000.00                 -                 -                 -                 - 49,999.09 50,749.09   
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา                 -                 -                 -                 - 177,235.10 182,514.22                 -                 - 177,235.10 182,514.22 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ                 -                 -                 -                 - 205,100.00 205,100.00                 -                 - 205,100.00 205,100.00 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,359.12 9,374.19 15,375.53 16,312.04 246,353.64 249,792.31 1,522.49 1,150.28 271,610.78 276,628.82 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 37,559.96 38,794.79 9,118.86 9,685.68 21,904.63 21,985.31                 -                 - 68,583.45 70,465.78 
สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 12,088.02 12,480.86 3,289.82 3,369.14 4,181.82 4,221.88 1,275.33 1,310.42 20,834.99 21,382.30 
อื่นๆ 10,990.51 11,046.83 1,410.00 1,410.00 5,151.67 1,486.17 2,289.00 2,289.00 19,841.18 16,232.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 115,996.70 119,445.76 32,194.21 33,776.86 659,926.86 665,099.89 5,086.82 4,749.70 813,204.59 823,072.21 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  มีดงัต่อไปน้ี 

 
หน่วย: พนับาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม       
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 101,263.00 165,016.61 13,095.37 17,902.51 114,358.37 182,919.12 
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้ท่ี
คาดว่าจะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ี
ไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 มีนาคม 2564 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ 
ทางการเงิน  

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

สินทรัพย์  
ทางการเงิน 

หนีสิ้น 
ทางการเงิน 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 19,024,131.79 5,308,782.46 16,670,085.86 4,867,337.59 31.17 31.51 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                - 1,188,427.35              -               - 21.58 22.20 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                - 697,353.01              -               - 23.43 24.24 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

28.1 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีอายุสัญญาเช่าโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี หรือสัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัขา้งตน้กบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 2,501,837.90 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,228,990.00 

28.2 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 37.42 (22.42) 15.00 
2) เงินกูยื้มระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
285.87 (214.63) 71.24 

3) สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 68.04              - 68.04 
4) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 120.82 (34.07) 86.75 
5) เงินกูย้ืมระยะยาว 333.25 (209.72) 123.53 

   
845.40 (480.84) 364.56 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าสินค้า
ให้กบัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 34.07 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและเงินลงทนุในพนัธบตัรของ
บริษทัฯ (หมายเหตุ 9 และ 10) 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 2.25 ต่อ 1 
และ 1.19 ต่อ 1 ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2563: 2.25 ต่อ 1 และ 1.24 ต่อ 1) 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทงบการเงินบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชี
ในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 217,176,356.91 2,898,000.00 220,074,356.91 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,352,798.38 476,897.56 14,829,695.94   
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 244,486,900.61 (10,475,127.56) 234,011,773.05 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 59,683,648.53 7,100,230.00 66,783,878.53 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563    
รายไดอ้ื่น 1,503,361.65 (1,301,497.90) 201,863.75 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ                  - 1,301,497.90   1,301,497.90 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 44,236,395.11 2,898,000.00 47,134,395.11 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 32,398,619.56 (2,898,000.00) 29,500,619.56 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563    
รายไดอ้ื่น 1,253,070.23 (1,043,828.66) 209,241.57 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ                  - 1,043,828.66 1,043,828.66 

31. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 


