
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565            
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด          
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

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 10 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 34,533                         41,293                       16,663                         26,442                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4, 5 69,925                         85,142                       45,346                         69,314                         
ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,132                         6,095                         18,932                         6,095                           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                                   -                                 61,341                         92,700                         
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                                   -                                 70,906                         68,085                         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 83,270                         74,813                       7,270                           6,735                           
ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 7 504,605                       536,306                     140,049                       -                                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 2,812                           1,734                         487                              135                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 38,733                         35,461                       37,221                         32,662                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 754,010                       780,844                     398,215                       302,168                       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 50,320                         50,320                       47,320                         47,320                         
เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 10,508                         10,621                       10,508                         10,621                         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ -                                   -                                 263,692                       263,692                       
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 7,719                           8,649                         -                                   -                                   
ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 188                              16,454                       -                                   16,454                         
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา 8 -                                   160,845                     -                                   153,866                       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 205,100                       205,100                     205,100                       205,100                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 227,955                       254,464                     215,387                       238,928                       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 76,778                         63,267                       50,967                         33,317                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17,516                         19,180                       13,491                         14,886                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,476                           4,990                         14,815                         16,014                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,009                           1,691                         560                              260                              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 600,569                       795,581                     821,840                       1,000,458                    
รวมสินทรัพย์ 1,354,579                    1,576,425                  1,220,055                    1,302,626                    

หน่วย: พันบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: พันบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 208,369                       214,882                     159,248                       194,684                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 12 104,566                       128,911                     112,539                       128,552                       
ส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 8,192                           16,950                       -                                   -                                   
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 22,957                         34,155                       3,917                           2,460                           
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 32,911                         25,903                       32,911                         25,903                         
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - หมุนเวียน 5,163                           4,087                         5,163                           4,087                           
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - หมุนเวียน 15,366                         -                                 15,366                         -                                   
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13, 18 154,860                       277,012                     31,830                         37,385                         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24,594                         16,596                       13,840                         5,677                           
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,059                           2,888                         -                                   -                                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 17,470                         39,323                       34,945                         49,818                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 127                              -                                 -                                   -                                   
เงินประกนัผลงาน 4 8,145                           20,355                       5,472                           15,407                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,577                           3,052                         1,727                           1,903                           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 608,356                       784,114                     416,958                       465,876                       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13, 18 32,301                         70,744                       27,172                         60,744                         
เงินกูย้มืระยะยาวจากบคุคลอ่ืนและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 33,000                         23,000                       15,000                         5,000                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 61,668                         51,852                       42,521                         27,894                         
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - สุทธิ 1,896                           4,212                         -                                   -                                   
รายไดค้่าเช่ารอการตดับญัชี - ไม่หมุนเวียน 83,490                         73,329                       83,490                         73,329                         
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 4 50,466                         71,352                       50,466                         61,352                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 6,469                           5,270                         -                                   -                                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,334                           8,562                         6,879                           7,269                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,993                           4,006                         5,577                           3,806                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 283,617                       312,327                     231,105                       239,394                       
รวมหนีสิ้น 891,973                       1,096,441                  648,063                       705,270                       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

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

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 2,130,506,193 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 213,051                       213,051                     213,051                       213,051                       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 343,504                       343,504                     343,504                       343,504                       
ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 12,635                         12,635                       12,635                         12,635                         
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (108,789)                      (91,411)                      2,802                           28,166                         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,204                           2,204                         -                                   -                                   
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 462,605                       479,983                     571,992                       597,356                       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1                                  1                                -                                   -                                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 462,606                       479,984                     571,992                       597,356                       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,354,579                    1,576,425                  1,220,055                    1,302,626                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

4,14
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 161,554                  185,303                  55,662                    90,408                    

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (127,915)                 (179,111)                 (50,592)                   (82,123)                   

ก าไรขั้นต้น 33,639                    6,192                      5,070                      8,285                      

รายไดด้อกเบ้ีย 180                         218                         1,840                      2,127                      

รายไดค้่าบริหารจดัการ -                              -                              8,699                      -                              

รายไดอ่ื้น 9,015                      (1,219)                     232                         406                         

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 993                         401                         (274)                        484                         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (23,306)                   (22,609)                   (8,420)                     (4,030)                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (17,816)                   (22,023)                   (13,395)                   (14,967)                   

ขาดทุนจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,705                      (39,040)                   (6,248)                     (7,695)                     

ตน้ทุนทางการเงิน (7,628)                     (8,885)                     (4,800)                     (5,076)                     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ (762)                        (107)                        -                              -                              

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (5,685)                     (48,032)                   (11,048)                   (12,771)                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,469)                     23                           (91)                          18                           

ขาดทุนส าหรับงวด (7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              -                              -                              -                              

(7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              -                              -                              -                              

(7,154)                     (48,009)                   (11,139)                   (12,753)                   

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.003)                     (0.023)                     (0.005)                     (0.006)                     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,130,506               2,130,506               2,130,506               2,130,506               

หน่วย: พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

4,14
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 587,517               387,781               167,471               267,473               

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (472,687)              (340,541)              (143,898)              (214,372)              

ก าไรขั้นต้น 114,830               47,240                 23,573                 53,101                 

รายไดด้อกเบ้ีย 557                      722                      5,714                   6,705                   

รายไดค้่าบริหารจดัการ -                           -                           25,428                 -                           

รายไดอ่ื้น 13,754                 2,892                   1,319                   1,324                   

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,310                   1,389                   (394)                     1,492                   

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (65,741)                (47,909)                (18,997)                (22,678)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (57,382)                (61,782)                (47,182)                (44,281)                

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนนิงาน 8,328                   (57,448)                (10,539)                (4,337)                  

ตน้ทนุทางการเงิน (19,544)                (26,815)                (13,626)                (15,646)                

ส่วนแบง่ขาดทนุจากการร่วมคา้ (930)                     (107)                     -                           -                           

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (12,146)                (84,370)                (24,165)                (19,983)                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,232)                  (330)                     (1,199)                  (458)                     
ขาดทุนส าหรับงวด (17,378)                (84,700)                (25,364)                (20,441)                

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (17,378)                (84,700)                (25,364)                (20,441)                

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (17,378)                (84,727)                (25,364)                (20,441)                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           27                        -                           -                           

(17,378)                (84,700)                (25,364)                (20,441)                

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (17,378)                (84,727)                (25,364)                (20,441)                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           27                        -                           -                           

(17,378)                (84,700)                (25,364)                (20,441)                

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) (0.008)                  (0.040)                  (0.012)                  (0.010)                  

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

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 ทุนทีอ่อก

และช าระแล้ว

 ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้นสามัญ

จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงนิ

 รวมองค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

อ านาจควบคุม

 รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 213,051                343,504               12,635                       (91,411)                  2,204                             2,204                           479,983                 1                            479,984                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                           -                                 (17,378)                  -                                     -                                   (17,378)                 -                            (17,378)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 213,051                343,504               12,635                       (108,789)                2,204                             2,204                           462,605                 1                            462,606                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 213,051                343,504               12,635                       (6,989)                    2,204                             2,204                           564,405                 (26)                        564,379                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                           -                                 (84,727)                  -                                     -                                   (84,727)                 27                          (84,700)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 213,051                343,504               12,635                       (91,716)                  2,204                             2,204                           479,678                 1                            479,679                   

หน่วย: พนับาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2565

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 ทุนทีอ่อก

และช าระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

  จัดสรรเป็น

ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 213,051                      343,504                              12,635                              28,166                          597,356                            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

    ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                         -                                       (25,364)                        (25,364)                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 213,051                      343,504                              12,635                              2,802                            571,992                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 213,051                      343,504                              12,635                              66,719                          635,909                            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด:

    ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                         -                                       (20,441)                        (20,441)                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 213,051                      343,504                              12,635                              46,278                          615,468                            

หน่วย: พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:

ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด (17,378)                  (84,700)                  (25,364)                  (20,441)                  

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,232                      330                         1,199                      458                         

รายไดค้่าเช่าโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายตุดับญัชี (3,633)                    (2,896)                    (3,633)                    (2,896)                    

ตน้ทุนขายโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ -                              17,202                    -                              28,137                    

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 18                           -                              -                              -                              

ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                              2,851                      -                              -                              

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                              (2,851)                    -                              (22)                         

ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลา้สมยั -                              454                         -                              -                              

กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (3,675)                    -                              -                              -                              

กลบัรายการก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,714                      627                         3,541                      -                              
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยแ์ละยกเลิกสญัญาเช่า (701)                       386                         (550)                       (113)                       
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 200                         232                         140                         -                              
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 27,243                    32,150                    17,019                    22,932                    
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2,516)                    (1,058)                    (1,481)                    (950)                       
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 797                         986                         635                         891                         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้ 930                         107                         -                              -                              
ดอกเบ้ียรับ (557)                       (722)                       (5,714)                    (6,705)                    

ตน้ทุนทางการเงิน 19,544                    26,815                    13,626                    15,646                    
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 29,218                    (10,087)                  (582)                       36,937                    
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (5,907)                    28,124                    254                         (3,750)                    
ลูกหน้ีสญัญาเช่า 2,229                      2,796                      3,617                      2,796                      
สินคา้คงเหลือ (8,698)                    (7,053)                    (776)                       27,974                    
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 229,474                 97,785                    43,567                    -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการขายและเช่ากลบัคืนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ -                              3,956                      -                              -                              
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (10,313)                  4,354                      (11,601)                  265                         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (318)                       1,454                      (300)                       19                           

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (775)                       (11,133)                  7,428                      (23,626)                  
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน (8,758)                    (3,540)                    -                              -                              
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (11,198)                  16,063                    1,457                      (763)                       
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า 24,007                    17,532                    24,007                    17,532                    
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า -                              (22,024)                  -                              (22,024)                  
เงินประกนัผลงาน (11,747)                  1,314                      (9,472)                    119                         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (474)                       193                         (174)                       (543)                       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,987                      1,154                      1,771                      990                         

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 228,727                 120,888                 59,196                    35,926                    
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,025)                    (1,506)                    (1,025)                    (1,506)                    
รับคืนภาษีเงินได้ -                              864                         -                              -                              
จ่ายภาษีเงินได้ (4,203)                    (5,110)                    (487)                       (3,834)                    
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 223,499                 115,136                 57,684                    30,586                    

หน่วย: พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564

หน่วย: พนับาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนัลดลง -                              750                         -                              750                         

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              (6,950)                    (12,950)                  
เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              40,650                    22,000                    
เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา -                              (13,135)                  -                              (13,135)                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (7,066)                    (3,983)                    (6,202)                    (2,697)                    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 574                         108                         550                         -                              
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              -                              -                              (1,500)                    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ -                              (5,000)                    -                              -                              
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 574                         515                         570                         2,139                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (5,918)                    (20,745)                  28,618                    (5,393)                    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (6,513)                    (5,975)                    (35,436)                  (3,820)                    

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 329                         8,163                      8,809                      16,663                    

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (22,500)                  (5,000)                    (24,000)                  (5,000)                    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนลดลง - สุทธิ -                              (30,167)                  -                              (30,167)                  
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลบัคืน -                              10,000                    -                              -                              
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (17,331)                  (12,978)                  (6,671)                    (5,588)                    

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,348                    19,236                    -                              4,233                      

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                              10,000                    -                              

จ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (178,943)                (93,399)                  (39,127)                  (18,935)                  

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน -                              18,000                    -                              -                              
จ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลอ่ืน -                              (2,000)                    -                              (2,000)                    
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงิน (17,731)                  (23,525)                  (9,656)                    (9,945)                    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (224,341)                (117,645)                (96,081)                  (54,559)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ         (6,760)                    (23,254)                  (9,779)                    (29,366)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 41,293                    64,312                    26,442                    55,442                    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 34,533                    41,058                    16,663                    26,076                    

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

หกักลบลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
กบัเจา้หน้ีการคา้และเงินประกนัผลงาน 31,197                    -                              31,197                    -                              

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนลดลง 8,694                      189                         8,524                      332                         
สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าส่วนท่ีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 242                         28                           242                         -                              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18,352                    10,954                    16,578                    -                              
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์ขายและเช่ากลบัคืนเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,687                      3,956                      7,938                      -                              
เจา้หน้ีค่าซ้ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันาลดลง -                              (8,735)                    -                              (8,735)                    
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,503                      4,816                      -                              -                              
จดัประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาว -                              20,000                    -                              20,000                    
จดัประเภทตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25,825                    -                              25,825                    -                              
จดัประเภทโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา

เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 160,845                 -                              153,866                 -                              
จดัประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 55,575                    -                              55,575                    -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 (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 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการก่อสร้างและตกแต่งภายใน และพฒันา
และให้เช่าโครงการท่ีพกัอาศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายุ   

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยหลกัทรัพยท์  า
การซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment) 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

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

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น ซ่ึงการ
จดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุ ้นเคยกับภาษาไทย บริษทัฯ ได้จัดท างบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจาก 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยเนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง 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 ประกอบดว้ย งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติให้
บริษัทฯ ปรับแผนธุรกิจเก่ียวกับโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา จากเดิมท่ีพัฒนาแล้วเสร็จเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ห้เช่าระยะยาวโดยการท าสัญญาแบบรับประกนัรับคืนสิทธิ (สัญญาเช่าด าเนินงาน) และโดยการท าสัญญาแบบ
แบ่งก าไร - ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาสัญญาเช่าเงินทุน) เปล่ียนเป็นการเพ่ิม
วตัถุประสงคเ์พ่ือขายแบบโอนกรรมสิทธ์ิ โดยให้มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ท าให้บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงัน้ี 

1) โครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันาหรือพัฒนาแลว้เสร็จท่ียงัไม่มีการท าสัญญาเช่าระยะยาว และตน้ทุน
ท่ีดินและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องซ่ึงแสดงอยู่ในบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 จะถูกโอนจดัประเภทเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2)  ท่ีพกัอาศยัเพื่อผูอ้าศยัประเภทวิลล่าและหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและท าสัญญาแบบรับประกนัรับคืน
สิทธิ (สัญญาเช่าด าเนินงาน) และแบบแบ่งก าไร - ขาดทุนจากผลต่างระหว่างสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่         
(สัญญาสัญญาเช่าเงินทุน)จะยงัคงใชน้โยบายการบญัชีเช่นเดิม  

ในกรณีท่ีมีการโอนตน้ทุนท่ีดินและทรัพยสิ์นส่วนกลางให้กบันิติบุคคลอาคารชุดท่ีจะจดัตั้งขึ้นในภายหลงั ตน้ทุนท่ีดิน
และทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องจะถูกโอนจัดประเภทจากบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิในการใช้
ทรัพยสิ์นส่วนกลางในบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีขา้งตน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 
 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 216,420 209,442 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันาลดลง (160,845) (153,867) 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิลดลง (55,575) (55,575) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
สาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคา 

4.1 รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 
  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
บริษทัยอ่ย    
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ              -               -  525 40,745 
ซ้ือสินคา้              -               -  545 3,206 
ตน้ทุนการให้บริการ              -               -  744 1,254 
รายไดด้อกเบ้ีย              -               -  1,283 1,825 
รายไดค้่าเช่า              -               -  76 76 
รายไดค้่าบริหารจดัการ              -               -  8,699              -  
ค่าใชจ้่ายอื่น               -               -               - 96 
ตน้ทุนทางการเงิน              -               -  102 18 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร              -               -  8,606              -  
     

การร่วมคา้     
รายไดอ้ื่น              - 500              -               -  
     

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 5,446              - 5,446              -  
รายไดจ้ากเงินชดเชยค่าปรับงานล่าชา้    8,412              -               -               -  
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์              - 9,324              -               -  
ค่าเช่า 1,522 1,187 1,258 1,097 
ตน้ทุนทางการเงิน 344 693 344 566 

รายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 
2564 มีดงัน้ี 
  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
บริษทัยอ่ย    
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ               -               - 1,575 41,815 
ซ้ือสินคา้               -               - 985 3,427 
ตน้ทุนการให้บริการ               -               - 2,325 3,160 
รายไดด้อกเบ้ีย               -               - 4,066 5,812 
รายไดค้่าเช่า               -               - 228 228 
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  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
รายไดค้่าบริหารจดัการ               -               - 25,428               -  
ค่าใชจ้่ายอื่น               -               -               - 186 
ตน้ทุนทางการเงิน               -               - 376 46 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร               -               - 8,606               - 
     

การร่วมคา้     
รายไดอ้ื่น               - 500               -               - 
     

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ (หมายเหตุ 4.2.1) 19,436               - 5,446 10,000 
รายไดจ้ากเงินชดเชยค่าปรับงานล่าชา้    8,412               -               -               - 
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6,963 24,625               -               - 
ค่าเช่า 4,310 4,285 3,593 3,406 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,114 1,991 1,052 1,659 

4.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย                 -                 - 26,310 28,022 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44 23,679 5 23,640 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 8 10                 -                 - 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                -                 -       (3,421) (3,421) 
รวม 52 23,689 22,894         48,241 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                   -                   - 61,341 92,700 
รวม                   -                   - 61,341 92,700 
     

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 273 273 273 273 
เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง 654 8,974 - 7,042 
รวม 927 9,247 273 7,315 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 70,906 68,085 
หกั ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ีย 
      คา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

                            
- 

                            
- (70,906) 

          
(68,085) 

สุทธิ                  -                  -                 -                 - 
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  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย                  -                  - 60,552 52,844 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  - 269                  -                  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 169 1,060 30 100 
รวม 169 1,329 60,582 52,944 
 

    

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ   
บริษทัยอ่ย                  -                  - 17,475 12,995 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,000 39,500 18,000 37,000 
รวม 18,000 39,500 35,475 49,995 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (530) (177) (530) (177) 
สุทธิ 17,470 39,323 34,945 49,818 
     

เงินประกันผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,673 13,804                  - 8,856 
รวม 2,673 13,804      - 8,856 
     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกัน      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000             - 10,000                    - 
รวม 10,000      - 10,000                    - 
    

หนีสิ้นจากเงนิที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.2.1 และ 4.2.2) 15,000 25,000 15,000 15,000 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (634) (1,203) (634) (1,203) 
สุทธิ 14,366 23,797 14,366 13,797 

4.2.1 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีสัญญาให้เช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ทร์ะยะยาว 30 ปีกบัเครือญาติกรรมการ
ร่วมกับบุคคลภายนอก (“ผู ้ซ้ือสิทธิการเช่า”) จ านวน 1 สัญญา ก าหนดเงินค่าเช่าจ านวน 10 ล้านบาท                         
ซ่ึงถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินค่าเช่าดงักล่าวเป็น “รายไดจ้าก   
การขาย” ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ  

ต่อมาบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานกลบัคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี   
โดยตอ้งจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อน าอพาร์เมน้ท์ดงักล่าว     
ไปให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ และไดท้  าสัญญาโอนสิทธิการเช่า โดยมีเง่ือนไขให้บริษทัย่อยรับโอนสิทธิ    
การเช่าคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในกรณีท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่าครบก าหนด และ
ตอ้งคืนเงินค่าเช่า 10 ลา้นบาท ให้แก่ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า ซ่ึงท าให้สัญญาให้เช่าดงักล่าวเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ในงบการเงินรวม โดยรับรู้เงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท ดงักล่าวเป็น “หน้ีสินจาก    
เงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรับรู้เงินค่าตอบแทนการเช่า
กลบัคืนเป็นตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  ต่อมาในระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ 
ไดมี้การรับโอนสิทธิการเช่าคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าจากการท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว 
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4.2.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่าแบบประกนัรับคืน
สิทธิการเช่ากับเครือญาติกรรมการบริษทัฯ จ านวน 1 สัญญา ซ่ึงแสดงในบญัชีหน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบั         
ผูเ้ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินจ านวน 15.00 ลา้นบาท 

4.3 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินให้กูยื้มระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที ่

  1 มกราคม 2565 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 กันยายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน - สุทธิ   
บริษทัยอ่ย 92,700 6,950 (40,650) 59,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ                           - 2,341                   - 2,341 

รวม 92,700 9,291 (40,650) 61,341 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย 2 แห่ง เป็นเงินกู้ยืมโดยจัดท าในรูปของสัญญาเงินกู้           
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อย โดยสัญญาแรกคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนด
ช าระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2565 และอีกสัญญาไม่คิดดอกเบ้ีย ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ พิจารณาว่าสามารถเรียกช าระคืนไดเ้ม่ือบริษทัฯ ตอ้งการภายในระยะเวลาหน่ึงปี    
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัสภาพคล่องของบริษทัยอ่ย ดงันั้นผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญั 

4.4 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับกิจการท่ีเ ก่ียว 
ขอ้งกนั - สุทธิ มีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่ รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที ่
  1 มกราคม 2565 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 กันยายน 2565 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ   
บริษทัยอ่ย 46,000                  -                  - 46,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 23,571 1,725               - 25,296 
หกั ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี (1,486) 1,096               - (390) 

รวม 68,085 2,821                 - 70,906 

หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (68,085)   (70,906) 

สุทธิ                -                  - 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย เป็นเงินกู้ยืมโดยจัดท าในรูปของสัญญาเงินกู้ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัย่อย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือ       
ทวงถาม  

 

 



16 

4.5 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที่  

1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างงวด 

ณ วันที่  
30 กันยายน 

ณ วันที่  
1 มกราคม 

รายการเคล่ือนไหว
ระหว่างงวด 

ณ วันที่  
30 กันยายน 

   2565 เพิม่ขึน้ ลดลง  2565  2565 เพิม่ขึน้ ลดลง  2565 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ       
บริษทัยอ่ย      -   -     -     - 12,995 8,480 (4,000) 17,475 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 39,500 1,000 (22,500) 18,000 37,000 1,000 (20,000) 18,000 

รวม 39,500 1,000 (22,500) 18,000 49,995 9,480 (24,000) 35,475 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (177)   (530) (177)   (530) 

สุทธิ 39,323   17,470 49,818   34,945 

4.5.1 วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัฯ มีเงินกู้ยืมจากบริษทัย่อยจ านวน 12.98 ล้านบาทโดยจดัท าในรูปแบบของ
สัญญาเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 และร้อยละ 5 ต่อปี และจ านวน 4.50 ลา้นบาทท่ีไม่มีการท าสัญญา
เงินกูแ้ละไม่คิดดอกเบ้ีย มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากกรรมการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ
บริษทัฯ ในรูปของตัว๋แลกเงินระยะส้ัน ระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั จ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 6.4 ต่อปี ก าหนดช าระคืนวนัท่ี 16 มิถุนายน 2566 และในรูปของสัญญาเงินกู ้จ  านวนเงิน 2.50  
ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงในระหว่างงวดปัจจุบนั
ไดจ้่ายช าระคืนเงินกูจ้  านวนเงิน 2.50 ลา้นบาท ครบแลว้ทั้งจ านวน 

4.6 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน มีการเคล่ือนไหว 
ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

  งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วันที่  
  1 มกราคม 2565 เพิม่ขึน้ ลดลง 30 กันยายน 2565 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกัน     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั            - 10,000         - 10,000 
รวม                        - 10,000                     - 10,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีสัญญาให้เช่าท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ทร์ะยะเวลา 1 ปี 10 เดือน กบัเครือญาติ
กรรมการร่วมกับบุคคลภายนอก (“ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า”) จ านวน 1 สัญญา ก าหนดเงินค่าเช่าจ านวน 10 ล้านบาท และ 
บริษทัฯ ไดต้กลงเช่าด าเนินงานกลบัจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าดว้ยระยะเวลาเดียวกนัโดยตอ้งจ่ายผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 
5 ต่อปี ของเงินค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว เพื่อน าอพาร์ทเมน้ทด์งักล่าวไปให้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ โดยมีเง่ือนไข
ให้บริษทัฯ รับโอนสิทธิการเช่าคืนจากผูซ้ื้อสิทธิการเช่าในกรณีท่ีผูซ้ื้อสิทธิการเช่าประสงคย์กเลิกสัญญาเช่า/สัญญาเช่า
ครบก าหนด จะตอ้งคืนเงินค่าเช่า 10 ลา้นบาทให้แก่ผูซ้ื้อสิทธิการเช่า บริษทัฯ จึงไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็น “เงินกูยื้ม
ระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 
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4.7 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,455 6,795 3,654 4,179 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 323 345 243 271 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 6,778 7,140 3,897 4,450 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,805 20,385 11,655 14,166 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 979 1,034 741 859 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 20,784 21,419 12,396 15,025 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
ลูกหนีก้ารค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 69,787 61,288 31,044 30,091 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 11,803    4,900 32,008 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (11,843) (11,825) (10,045) (10,045) 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 57,952 61,266 25,899 52,054 
ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   39 11,734    12,826 11,942 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 152 8,589 7,712 

   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 2,154 4,341                 -                  - 
   ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,769 1,068    850    826 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,060 6,178 329 73 
   อื่น ๆ 946 403 274 128 
   หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต- 

เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 -                 - (3,421) (3,421) 
รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 11,973 23,876 19,447 17,260 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 69,925 85,142 45,346 69,314 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565 2564 2565 2564 

กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,559 35,226 15,170 13,998 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 12,795 11,423 5,397 5,890 
3-6 เดือน 1,379 60 169 3 
6-12 เดือน 1,308 504                   - 2 
เกินกว่า 12 เดือน    14,746 14,075 10,308 10,198 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 69,787 61,288 31,044 30,091 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (11,843) (11,825) (10,045) (10,045) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 57,944 49,463 20,999 20,046 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ                   - 10 175 2,913 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 8                   - 350 11,654 
3-6 เดือน                   -                   - 525 3,023 
6-12 เดือน                   -                   - 1,225 1,575 
เกินกว่า 12 เดือน                   - 11,793 2,625 12,843 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 8 11,803 4,900 32,008 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธ ิ 57,952 61,266 25,899 52,054 

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565 2564 2565 2564 

สินคา้ส าเร็จรูป 60,817 51,790 9,618 9,047 
วตัถุดิบ 24,325 24,313                 -                 - 
พสัดุภณัฑ์   611 512                 -                 - 
งานระหว่างท า   3,380 4,105 516 552 
สินคา้ระหว่างทาง 321 277                 -                 - 

หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (6,184) (6,184) (2,864) (2,864) 

สุทธ ิ 83,270 74,813 7,270 6,735 
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7. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565 2564 2565 2564 

ท่ีดิน 40,234 231,940 40,234                 - 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ                 - 7,218                 -                 - 
ค่าก่อสร้าง 2,514 132,182 2,514                 - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุ                 - 28,557                 -                 - 
ห้องชุดรอการขาย 461,857 140,084 97,301                 - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง     
       ของมูลค่าโครงการ - (3,675) -                 - 

รวม 504,605 536,306 140,049                 - 

ในระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทบญัชีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา และ
ตน้ทุนท่ีดินและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแสดงอยู่ในบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเปล่ียนแปลง 
(หมายเหตุ 3) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยจ์ านวน 4 โครงการ คือ โครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อ
เกษียณอาย ุ1 โครงการ และโครงการ The Teak 3 โครงการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 3.50 ล้านบาท  
ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างจ านวน 1 โครงการซ่ึงมีราคาตามบัญชีรวม 
256.80 ลา้นบาท กบัธนาคารหน่ึงแห่ง เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนับสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนิน
โครงการ (หมายเหตุ 13 และ 16.2) และไดน้ าห้องชุดจ านวน 1 ห้องของอีก 1 โครงการซ่ึงมีราคาตามบญัชี 12.51 ลา้นบาท เพื่อ
ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวบุคคลอ่ืน จ านวน 18 ลา้นบาท  

8. โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อผูเ้กษียณอายุระหว่างพัฒนา  ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 160,845 153,866 
จดัประเภทเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 3) (160,845) (153,866) 

ต้นทุนโครงการ ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2565                                    -                                      - 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 254,464 238,928 
จดัประเภทเป็นตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 3) (55,575) (55,575) 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 15,782 14,968 
จดัประเภทจากตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 25,825 25,825 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,541) (8,759) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 227,955 215,387 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 63,267 33,317 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน 26,898 24,515 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (569)         - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,818) (6,865) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 76,778 50,967 

11. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

   หน่วย: พนับาท  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565 2564 2565 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,450 16,039 9,700 9,697 
ทรัสตรี์ซีท  51,229 49,032 9,858 35,176 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 139,690 149,811 139,690 149,811 
รวม 208,369 214,882 159,248 194,684 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
เจ้าหนีก้ารค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน      60,203 56,406 25,105 19,921 
   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  - 269   16,491 9,117 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 60,203 56,675 41,596 29,038 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161 1,060   30 100 
   เจา้หน้ีอ่ืน 9,089 8,983   3,633 3,168 
   เจา้หน้ีค่าโอนธุรกิจ - บริษทัยอ่ย                  -                  -   43,579 43,579 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,516 6,659 5,210 4,646 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,715 9,245 7,011 5,033 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่าง

พฒันาคา้งจ่าย 5,251 32,973 5,251 32,973 
ตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันาอสังหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 6,868              2,669                  -                  - 

   โบนสัคา้งจ่าย   2,517 6,268 2,517 6,268 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,606 3,042 2,606 3,042 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8                  -   482 148 
   อื่น ๆ 1,632 1,337 624 557 
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 44,363 72,236 70,943 99,514 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 104,566 128,911 112,539 128,552 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
สรุปไดด้งัน้ี 
   หน่วย: พนับาท  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565 2564 2565 2564 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วันต้นงวด 347,756 454,086 98,129 76,634 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 18,348 49,580                     - 26,220 
รับโอนจากเงินกูยื้มระยะส้ัน                     - 20,000                     - 20,000 
จ่ายช าระคืนในระหว่างงวด (178,943) (175,910) (39,127) (24,725) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วันปลายงวด 187,161 347,756 59,002 98,129 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
      ภายในหน่ึงปี (154,860) (277,012) (31,830) (37,385) 
สุทธ ิ 32,301 70,744 27,172 60,744 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินกูย้ืมระยะยาวขา้งตน้ มีเง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญารวมถึงการค ้าประกนัตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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14. การน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
ก าหนดส่วนงาน 

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

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 
โครงการที่อยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตัดรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 88,195 57,283 7,691 5,358 25,055 16,562 40,613 106,100                -                -                -                - 161,554 185,303 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน           -           -           - 3,650                  -                  -                   -                  -                -                -                - (3,650)                   -                   - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (60,657) (37,887) (10,754) (10,563) (19,497) (15,690) (37,083) (118,435)                -                - 76 3,464 (127,915) (179,111) 

ก าไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 27,538 19,396 (3,063) (1,555) 5,558 872 3,530 (12,335)                -                - 76 (186) 33,639 6,192 
รายไดด้อกเบ้ีย     117 154 88 5 1,723 1,978 (1,748) (1,919) 180 218 
รายไดอ่ื้น     216 (4) 8,415 (1,701) 1,134 560 (750) (74) 9,015 (1,219) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ                      -                  -                  -                  - 993 401                -                - 993 401 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (5,545) (1,938) (5,502) (12,531) (12,259) (8,140)                -                - (23,306) (22,609) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (3,895) (3,916) (3,883) (4,662) (10,788) (13,445) 750                - (17,816) (22,023) 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน   (3,549) (4,832) 2,648 (31,224) (19,197) (18,646) (1,672) (2,179) 2,705 (39,040) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,809) (2,120) (3,241) (4,664) (3,949) (4,355) 1,371 2,254 (7,628) (8,885) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้                      -                   -  (762) (107)                -                 -                 -                 -  (762) (107) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (5,358) (6,952) (1,355) (35,995) (23,146) (23,001) (301) 75 (5,685) (48,032) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้     (134) (36)                   -                   - (1,335) 59           -           - (1,469)               23 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด     
(5,492) (6,988) (1,355) (35,995) (24,481) (22,942) (301)              75 (7,154) (48,009) 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีร ายงานของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 

  

 หน่วย: พันบาท 

 ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง 
โครงการที่อยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตัดรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 243,644 204,642 31,261 29,586 84,664 32,258 227,948 121,295                -                -                -                - 587,517 387,781 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน                  - 20 65 4,145                  -                  -                   -                   -                -                - (65) (4,165)                   -                   - 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (166,260) (141,925) (35,124) (37,413) (64,373) (35,236) (207,224) (130,362)                -                - 294 4,395 (472,687) (340,541) 

ก าไร(ขาดทุน)ตามส่วนงาน 77,384 62,737 (3,798) (3,682) 20,291 (2,978) 20,724 (9,067)                -                - 229 230 114,830 47,240 
รายไดด้อกเบ้ีย     311 433 335 5 5,406 6,278 (5,495) (5,994) 557 722 
รายไดอ่ื้น     644 163 11,441 834 3,919 2,207 (2,250) (312) 13,754 2,892 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ                     -                  -                  -                  - 2,310 1,389                -                - 2,310 1,389 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย     (11,980) (7,456) (18,118) (15,942) (35,643) (24,511)                -                - (65,741) (47,909) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (16,356) (9,189) (10,315) (10,662) (32,961) (41,931) 2,250           - (57,382) (61,782) 

ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน   (7,090) (19,027) 4,067 (34,832) (56,969) (56,568) (5,266) (6,076) 8,328 (57,448) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (5,100) (5,012) (7,066) (14,160) (11,406) (13,501) 4,028 5,858 (19,544) (26,815) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมคา้                      -                   -  (930) (107)                -                 -                 -                 -  (930) (107) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้     (12,190) (24,039) (3,929) (49,099) (68,375) (70,069) (1,238) (218) (12,146) (84,370) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,121) (318)                   -           - (4,111) (12)                -           - (5,232) (330) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด     
(13,311) (24,357) (3,929) (49,099) (72,486) (70,081) (1,238) (218) (17,378) (84,700) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 
ขายวัสดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดต้ัง 

โครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 47,320 47,320 3,000 3,000                 -                 -                 -                 - 50,320 50,320 
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหว่างพฒันา                 -                 -                 -                 -                 - 160,845                 -                 -                 - 160,845 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ                 -                 -                 -                 - 205,100 205,100                 -                 - 205,100 205,100 
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 18,570 6,013 10,439 12,760 198,168 234,581 778 1,110 227,955 254,464 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 41,577 29,521 12,842 13,302 21,709 20,444 650                 - 76,778 63,267 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9,760 11,054 2,757 2,899 3,937 4,059 1,062 1,168 17,516 19,180 
อื่นๆ 11,068 19,779 2,468 4,982                  8  7,472 9,356 10,172 22,900 42,405 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 128,295 113,687 31,506 36,943 428,922 632,501 11,846 12,450 600,569 795,581 

ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ 1 ราย ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการขายท่ีดินโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่ม
บริษทั ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 139.00 ลา้นบาท (2564: ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ) 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564  มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ งบการเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน       
   รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 147,502 176,042 14,052 9,261 161,554 185,303 
งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน       
   รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 548,112 356,891 39,405 30,890 587,517 387,781 
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15. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีรายการซ้ือขายสินค้าท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดมี้การท า
สัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 
 

 หน่วย: พนัหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  
 ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 
 งบการเงินรวม 30 กันยายน 2565 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน  หนีสิ้นทางการเงิน 
(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 580 155 37.75 38.07 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ - 82 21.36 22.02 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย - 39 24.17 25.05 
 

 หน่วย: พนัหน่วยเงนิตราต่างประเทศ  
 ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 30 กันยายน 2565 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน  หนีสิ้นทางการเงิน 
(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
อัตราซ้ือ อัตราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 49 154 37.75 38.07 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  
16.1 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ท่ีอายสัุญญาเช่าโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี หรือสัญญาเช่า

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า และสัญญาบริการ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัขา้งตน้กบับุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
ปี หน่วย: พนับาท 

 ภายใน 1 ปี  409 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 389 

16.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเกิดจากการท าสัญญาเช่ารถ
ระยะเวลา 5 ปี จ านวนเงิน 3.69 ลา้นบาท ซ่ึงมีวนัเร่ิมตน้ของสัญญาในวนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 
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16.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 
1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22.42 (17.45) 4.97 
2) เงินกูยื้มระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 

252.71 (190.92) 61.79 
3) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 82.32 (36.09) 46.23 

   357.45 (244.46) 112.99 

กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท จ านวน 38.79 ลา้นบาท และสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 1.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและ 
ค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าสินคา้ให้กบัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 36.09 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ ค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และเงินลงทุนในพนัธบตัร
ของบริษทัฯ จ านวนเงินรวม 50.32 ลา้นบาท และ 10.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

17. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.93 ต่อ 
1 และ 1.13 ต่อ 1 ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2564: 2.28 ต่อ 1 และ 1.18 ต่อ 1) 

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ได้มีการจัดประเภทงบการเงินบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 ใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 236,868 (21,986) 214,882 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 129,914   (1,003) 128,911 
ส่วนของเจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,947 1,003 16,950 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 273,352  3,660 277,012 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 52,418  18,326 70,744 
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 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 216,670 (21,986) 194,684 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 33,725 3,660 37,385 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 42,418 18,326 60,744 

19. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 


