บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น - สุทธิ
ลูกหนี้ สญ
ั ญาเช่าเงินทุนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุทธิ
ส่วนของเงินให้กูย้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกัน
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ลูกหนี้ สญ
ั ญาเช่าเงินทุน - สุทธิ
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
4.2, 6

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ ว"
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ ว"
"สอบทานแล้ ว"
"สอบทานแล้ ว"

76,738,125.88
91,397,580.58
1,208,706.36
-

39,137,825.67
125,887,078.55
-

63,597,919.78
75,823,608.14
20,313,253.45

22,310,722.84
100,605,175.80
502,480,703.84

4.2, 4.4
7
8
4.2

80,670,906.51
787,899,565.58
42,404,973.11
1,080,319,858.02

97,842,169.28
758,086,103.01
53,837,812.08
1,074,790,988.59

453,929,910.95
47,487,166.11
1,150,536.94
662,302,395.37

65,373,114.79
1,998,269.50
692,767,986.77

9
4.2, 4.4
10
11

43,999,077.15
10,803,481.14
1,794,685.98
195,744,243.67
205,100,000.00
258,212,157.66
68,636,269.68
19,076,907.67
11,325,631.77
6,250,455.06
820,942,909.78
1,901,262,767.80

51,429,000.00
10,910,787.28
446,421,883.35
233,244,200.00
49,550,702.65
18,679,866.83
11,315,632.83
5,727,538.39
827,279,611.33
1,902,070,599.92

40,999,077.15
59,919,097.07
10,803,481.14
287,884,968.28
9,618,634.51
40,739,143.12
12,767,206.67
3,881,927.91
279,090.89
466,892,626.74
1,129,195,022.11

48,429,000.00
10,910,787.28
367,769,296.81
18,908,585.77
13,668,494.29
3,962,459.92
279,090.89
463,927,714.96
1,156,695,701.73

4.2, 4.3

12
13
14
3.2, 15
16

2

บริ ษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดินที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - หมุนเวียน - สุทธิ
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินประกันผลงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่ น - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน - สุทธิ
รายได้ค่าเช่ารอการตัดบัญชี - ไม่หมุนเวียน
หนี้สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า - ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,185,143,140 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,130,506,193 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
4.2, 18
19

4.2, 20
21
22
4.2, 4.5
23
4.2

21
22

20

25

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ ว"
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"ตรวจสอบแล้ ว"
"สอบทานแล้ ว"
"สอบทานแล้ ว"

428,656,374.28
119,625,649.65
23,661,263.95
59,457,271.70
64,903,225.52
1,506,334.57
21,632,971.06

345,781,932.98
167,593,394.64
22,664,895.40
59,824,782.96
40,724,430.20
43,368,000.00

293,627,422.24
57,327,075.57
5,871,697.02
-

209,356,140.57
85,785,374.99
3,393,193.08
-

162,512,860.82
15,447,600.93
29,603,089.89
59,407,493.90
1,695,328.77
26,733,744.19
3,695,128.26
1,018,538,337.49

60,000,000.00
2,034,062.12
10,000,000.00
139,756,299.57
5,831,270.50
21,945,861.85
3,177,168.13
922,702,098.35

4,050,966.49
31,598,089.89
59,407,493.90
1,695,328.77
2,633,075.14
456,211,149.02

1,482,989.02
11,995,000.00
139,756,299.57
5,831,270.50
2,255,429.34
459,855,697.07

189,850,051.05
2,000,000.00
63,566,121.96
2,033,722.65
34,578,108.79
4,321,272.19
12,167,529.91
7,877,080.67
2,742,695.30
319,136,582.52
1,337,674,920.01

272,762,101.67
4,114,256.12
19,906,300.23
22,024,000.00
8,108,004.98
326,914,663.00
1,249,616,761.35

35,215,508.39
5,970,994.97
41,186,503.36
497,397,652.38

2,774,485.83
6,373,655.00
9,148,140.83
469,003,837.90

218,514,314.00

218,514,314.00

218,514,314.00

218,514,314.00

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

213,050,619.30
343,503,712.05

12,635,052.79
(7,802,640.08)
2,204,390.56
563,591,134.62
(3,286.83)
563,587,847.79
1,901,262,767.80

12,635,052.79
81,061,856.35
2,204,390.56
652,455,631.05
(1,792.48)
652,453,838.57
1,902,070,599.92

12,635,052.79
62,607,985.59
631,797,369.73
631,797,369.73
1,129,195,022.11

12,635,052.79
118,502,479.69
687,691,863.83
687,691,863.83
1,156,695,701.73
3

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมำยเหตุ
4, 28

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

158,064,949.58

310,436,773.83

83,323,310.89

143,732,779.58

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย

(120,410,753.19)
37,654,196.39
109,657.30

(226,784,166.78)
83,652,607.05
290,797.43

(56,059,554.15)
27,263,756.74
6,263,233.34

(96,048,583.70)
47,684,195.88
6,420,535.25

รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

984,274.48
(22,609,016.77)

480,957.05
(31,715,317.68)

200,426.19
(7,699,901.65)

282,340.28
(11,778,451.10)

(22,827,206.16)

(23,518,464.61)

(13,006,618.54)

(15,948,659.22)

กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน

(413,724.25)
(30,792,275.98)
(37,894,094.99)
(6,589,290.80)

361,986.22
29,552,565.46
(4,595,494.92)

(372,471.79)
(80,728,235.87)
(68,079,811.58)
(4,635,209.24)

15,535.95
26,675,497.04
(5,242,381.26)

(44,483,385.79)
(15,035,277.62)
(59,518,663.41)

24,957,070.54
(1,941,721.65)
23,015,348.89

(72,715,020.82)
(1,899,609.58)
(74,614,630.40)

21,433,115.78
(4,381,023.15)
17,052,092.63

(59,518,663.41)

47,541.59
47,541.59
23,062,890.48

(74,614,630.40)

17,052,092.63

(59,518,194.45)
(468.96)
(59,518,663.41)

23,018,268.35
(2,919.46)
23,015,348.89

(74,614,630.40)
(74,614,630.40)

17,052,092.63
17,052,092.63

(59,518,194.45)
(468.96)
(59,518,663.41)

23,065,809.94
(2,919.46)
23,062,890.48

(74,614,630.40)
(74,614,630.40)

17,052,092.63
17,052,092.63

(0.028)

0.011

(0.035)

0.008

2,130,506

2,130,506

2,130,506

2,130,506

13
11

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
หมำยเหตุ
4, 28
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
13
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
24
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

501,948,578.54
(385,470,044.85)
116,478,533.69
487,311.40
1,377,349.44
(65,001,512.24)
(74,015,170.80)
671,813.99
(30,792,275.98)
(50,793,950.50)
(19,333,273.49)
(70,127,223.99)
(18,738,766.79)
(88,865,990.78)

-

574,153,341.37
(413,500,506.68)
160,652,834.69
1,327,515.86
2,593,837.20
(68,149,962.18)
(71,585,847.51)
308,951.09
10,528,510.10
35,675,839.25
(7,139,072.91)
28,536,766.34
(5,033,163.29)
23,503,603.05

1,916,617.60

273,597,807.88
(184,797,936.63)
88,799,871.25
21,393,420.42
522,474.11
(23,566,542.83)
(41,389,487.07)
455,362.10
(80,728,235.87)
(34,513,137.89)
(14,719,588.38)
(49,232,726.27)
(6,661,767.83)
(55,894,494.10)

-

374,542,663.39
(251,567,963.98)
122,974,699.41
15,302,511.00
710,573.14
(31,483,889.91)
(50,880,413.74)
(503,786.83)
56,119,693.07
(9,106,669.85)
47,013,023.22
(9,588,395.11)
37,424,628.11

1,231,716.80

(88,865,990.78)

153,115.28
2,069,732.88
25,573,335.93

(55,894,494.10)

1,231,716.80
38,656,344.91

(88,864,496.43)
(1,494.35)
(88,865,990.78)

23,513,030.98
(9,427.93)
23,503,603.05

(55,894,494.10)
(55,894,494.10)

37,424,628.11
37,424,628.11

(88,864,496.43)
(1,494.35)
(88,865,990.78)

25,582,763.86
(9,427.93)
25,573,335.93

(55,894,494.10)
(55,894,494.10)

38,656,344.91
38,656,344.91

(0.042)

0.011

(0.026)

0.018

2,130,506

2,130,506

2,130,506

2,130,506

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษทั ใหญ่

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

กาไรสะสม
จัดสรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
กาไรจากการประมาณการตาม
องค์ ประกอบอื่น
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิ การแปลงค่ างบการเงิน ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับงวด:
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

213,050,619.30

343,503,712.05

12,635,052.79

81,061,856.35

-

2,204,390.56

2,204,390.56

652,455,631.05

(1,792.48)

652,453,838.57

213,050,619.30

343,503,712.05

12,635,052.79

(88,864,496.43)
(7,802,640.08)

-

2,204,390.56

2,204,390.56

(88,864,496.43)
563,591,134.62

(1,494.35)
(3,286.83)

(88,865,990.78)
563,587,847.79

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับงวด:
เงินปันผลจ่าย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

213,050,619.30

343,503,712.05

10,512,689.47

88,296,343.16

-

2,002,923.61

2,002,923.61

657,366,287.59

10,553.73

657,376,841.32

213,050,619.30

343,503,712.05

1,871,231.41
12,383,920.88

(31,957,581.04)
23,513,030.98
1,916,617.60
(1,871,231.41)
79,897,179.29

153,115.28

2,069,732.88
(1,916,617.60)
2,156,038.89

(31,957,581.04)
25,582,763.86
650,991,470.41

(9,427.93)
1,125.80

(31,957,581.04)
25,573,335.93
650,992,596.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

25

1,916,617.60
(1,916,617.60)
-

2,156,038.89

6

บริษทั บิวเดอสมำร์ ท จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
หน่ วย: บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม
หมำยเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชำระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญ

จัดสรรเป็ น
สำรองตำมกฎหมำย

ยังไม่ ได้จัดสรร

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น กำไรจำกกำรประมำณกำรตำม หลัก รวมองค์ ประกอบอื่นของส่ วน
คณิตศำสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิ
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด:
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

213,050,619.30

343,503,712.05

12,635,052.79

118,502,479.69

-

-

687,691,863.83

213,050,619.30

343,503,712.05

12,635,052.79

(55,894,494.10)
62,607,985.59

-

-

(55,894,494.10)
631,797,369.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด:
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
โอนไปกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

213,050,619.30

343,503,712.05

10,512,689.47

108,903,440.68

-

-

675,970,461.50

213,050,619.30

343,503,712.05

1,871,231.41
12,383,920.88

(31,957,581.04)
37,424,628.11
1,231,716.80
(1,871,231.41)
113,730,973.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27

25

1,231,716.80
(1,231,716.80)
-

1,231,716.80
(1,231,716.80)
-

(31,957,581.04)
38,656,344.91
682,669,225.37

7

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน:
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาหรับงวด
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุตดั บัญชี
ต้นทุนขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
หนี้ สงสัยจะสู ญ - สุทธิ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กลับรายการกาไรจากการขายโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการขายและเช่ากลับคืน
โครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ ค่าซื้อที่ดิน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
เงินประกันผลงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(88,865,990.78)

23,503,603.05

(55,894,494.10)

37,424,628.11

18,738,766.79
(3,710,685.87)
71,075,474.47
18,000.00
2,157,388.80
766,762.35
24,128,404.41
30,792,275.98
365,703.81
969,075.69
(487,311.40)
19,333,273.49

5,033,163.29
908,119.75
55,817.14
9,641,294.99
(10,528,510.10)
(1,386,267.25)
1,691,796.24
(1,327,515.86)
7,139,072.91

6,661,767.83
80,728,235.87
108,423.49
8,819,646.28
(342,054.71)
797,339.97
(21,393,420.42)
14,719,588.38

9,588,395.11
708,119.75
55,817.14
4,450,332.84
(1,135,768.78)
1,195,020.00
(15,302,511.00)
9,106,669.85

75,281,137.74

34,730,574.16

34,205,032.59

46,090,703.02

32,547,258.86
(3,003,392.34)
17,023,256.68
(9,720,835.18)

(1,410,880.79)
(7,226,433.55)
(101,708,288.26)

24,866,035.51
17,814,684.05
-

(23,235,876.60)
(8,275,199.70)
-

16,240,285.27
11,432,838.97
(522,916.67)

(25,737,272.08)
(1,588,833.34)

847,732.56
-

(492,340.50)
-

(35,341,292.15)
(18,427,500.00)
(367,511.26)
24,178,795.32
4,787,882.34
517,960.13
2,742,695.30
117,368,663.01
(1,200,000.00)
3,316,436.39
(12,016,449.46)
107,468,649.94

6,492,142.02
(15,477,318.81)
22,234,156.91
9,759,754.87
741,758.83
(79,190,640.04)
(15,089,129.12)
(94,279,769.16)

(26,319,094.45)
2,478,503.94
377,645.80
54,270,540.00
(1,200,000.00)
(10,717,177.55)
42,353,362.45

15,913,890.29
(1,515,406.33)
265,075.27
28,750,845.45
(13,347,946.69)
15,402,898.76
8

บริษทั บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ ว"
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

7,429,922.85

(8,249,800.00)

7,429,922.85

(9,749,800.00)

(25,000,000.00)

(249,400,000.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระค้าประกันเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

13,290,507.93
-

5,000,000.00
8,500,000.00

-

เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา

(63,181,868.65)

(172,319,892.42)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร

(10,696,518.93)
828,411.22

(9,615,196.07)
15,327.11

(602,687.06)
738,317.76

(3,625,203.61)
15,327.11

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,116,723.62)
594,617.54
(67,142,159.59)

(3,999,074.56)
1,297,385.22
(179,580,742.79)

(797,499.40)
475,261.59
(4,256,684.26)

(3,744,553.53)
897,247.20
(265,606,982.83)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
จ่ายชาระหนี้สินระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่า
เงินสดรับจากหนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
เงินสดจ่ายหนี้ สินจากเงินที่ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ช่า
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลอื่น
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
จ่ายชาระต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

82,874,441.30
28,653,520.07
(10,000,000.00)
(82,762,128.41)
(9,942,040.57)
40,486,625.00
(43,368,000.00)
68,170,223.00
(48,569,412.80)
2,000,000.00
(30,269,417.73)
(2,726,190.14)

100,763,683.63
10,000,000.00
36,220,710.01
(1,822,632.34)
138,085,637.50
(106,637,739.47)
(31,950,479.85)
(21,995,856.42)
122,663,323.06

84,271,281.67
28,653,520.07
(10,000,000.00)
(82,762,128.41)
(5,516,449.08)
(11,455,705.50)
3,190,518.75

100,111,048.70
10,000,000.00
36,220,710.01
(1,474,378.16)
(31,950,479.85)
(3,920,101.77)
108,986,798.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

37,600,300.21
39,137,825.67
76,738,125.88

(151,197,188.89)
153,115.28
191,561,128.82
40,517,055.21

41,287,196.94
22,310,722.84
63,597,919.78

(141,217,285.14)
159,853,682.14
18,636,397.00

(920,989.25)
148,006.09
8,925,000.00
70,481,291.58
(11,133,049.38)

774,640.70
3,435,803.03
4,390,775.17
13,181,178.96

(395,500.00)
71,264.63
39,138,340.68
-

560,570.40
2,206,017.82
2,092,177.02
-

1,366,558.12
20,092,627.39

1,958,401.06
18,107,657.50

-

-

13,290,507.93

-

-

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ ค่าซื้อโครงการที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของโครงการที่อยูอ่ าศัย
เพื่อผูเ้ กษียณอายุระหว่างพัฒนา
ต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
แปลงสภาพลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-
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