
 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การวดัมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - โครงการทีพ่กัอาศัยเพือ่ผู้เกษยีณอาย ุ

ความเส่ียง 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงวดัมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - โครงการท่ี
พกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายดุว้ยมูลค่ายติุธรรม ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ี เน่ืองจาก ราคายติุธรรมดงักล่าวไดอ้า้งอิงจากราคา
ประเมินตามวิธีเทียบเคียงราคาตลาดท่ีประเมินข้ึนโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีบริษทัยอ่ยวา่จา้ง ซ่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของ
ฝ่ายบริหารในการประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นท่ีน ามาเทียบเคียง รวมถึงการก าหนดสมมติฐานท่ีส าคญั
ในการปรับปรุงมูลค่าตลาดดงักล่าวใหเ้ทียบเคียงไดก้บัทรัพยสิ์นท่ีประเมิน  

การตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีบริษทัยอ่ยวา่จา้ง 
โดยประเมินความรู้ ความสามารถ ความอิสระและความเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินอิสระ และพิจารณาความเหมาะสมของ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณราคาประเมิน โดยรวมถึงวธีิการดงัต่อไปน้ี 

- พิจารณาความคลา้ยคลึงของทรัพยสิ์นท่ีน ามูลค่าตลาดมาใชเ้ทียบเคียง เก่ียวกบัลกัษณะ สภาพแวดลอ้ม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยสิ์นดงักล่าวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัยอ่ย  

- ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้ 
- พิจารณาความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการปรับปรุงมูลค่าตลาดเพ่ือก าหนดมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุนของบริษทัย่อย เช่น ความแตกต่างของลกัษณะ ขนาดและสภาพแวดลอ้มของอสังหาริมทรัพยท่ี์น ามา
เปรียบเทียบ  

นอกจากน้ีขา้พเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการท่ีบันทึกในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ 
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูง
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ
เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง   
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การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า 
อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและ    
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง            
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบ            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 
 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 191,561,128.82            81,173,746.96              159,853,682.14            57,439,285.83              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 4.3, 6 139,707,816.27            87,194,522.36              85,777,779.29              69,723,562.76              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนักิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4.4 -                               -                               208,600,000.00            100,500,000.00            

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 93,420,021.46              101,375,697.42            63,618,443.32              51,992,529.29              

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 576,110,404.11            -                               -                               -                               

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 4.3 36,988,886.98              5,575,572.29                3,352,072.62                1,276,725.40                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,037,788,257.64         275,319,539.03            521,201,977.37            280,932,103.28            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนั 9 36,500,000.00              32,750,000.00              32,000,000.00              29,750,000.00              

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 10 -                               -                               367,769,296.81            168,024,746.81            

เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 11 11,051,338.66              11,188,800.00              11,051,338.66              11,188,800.00              

โครงการทีอยู่อาศยัเพอืผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันา 12 180,899,626.30            139,263,662.19            -                               -                               

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 13 188,707,800.00            62,500,000.00              -                               -                               

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 28,901,221.91              29,327,637.98              12,856,642.92              10,944,239.76              

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 15,331,203.39              13,063,844.07              9,468,062.43                5,324,149.34                

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 7,018,847.42                4,774,970.12                3,916,618.85                3,896,136.76                

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,204,955.05                5,105,923.29                279,090.89                  743,770.17                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 472,614,992.73            297,974,837.65            437,341,050.56            229,871,842.84            

รวมสินทรัพย์ 1,510,403,250.37         573,294,376.68            958,543,027.93            510,803,946.12            

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 66,082,904.52              5,202,318.83                61,457,529.71              4,176,083.97                

เงินกูย้ืมระยะสนั-กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.5 -                               -                               1,995,000.00                -                               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4.3, 17 170,019,806.92            104,928,898.67            93,724,945.64              85,282,840.70              

ส่วนของหนีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

   ทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 1,568,120.57                1,534,751.17                1,559,064.86                1,429,806.51                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 83,884,000.00              -                               -                               -                               

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลอืน - สุทธิ 20 99,325,020.20              -                               99,325,020.20              -                               

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ค่าซือหอ้งชุด 8 59,534,381.17              -                               -                               -                               

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 4.3 22,939,662.11              23,533,942.52              6,556,685.08                2,227,256.79                

เงินประกนัผลงาน 4.3 6,487,429.79                1,723,847.47                -                               -                               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,983,259.63                5,504,664.47                7,983,259.63                5,504,664.47                

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,322,759.30                2,230,213.92                1,958,336.90                2,194,345.89                

รวมหนีสินหมุนเวียน 520,147,344.21            144,658,637.05            274,559,842.02            100,814,998.33            

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 1,547,697.41                1,540,335.82                1,547,697.41                1,531,280.10                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 236,220,000.00            -                               -                               -                               

หนีสินจากเงินทีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 85,214,948.43              43,368,000.00              -                               -                               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 8,504,311.00                6,977,986.00                6,465,027.00                5,365,323.00                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22 1,392,108.00                5,235,357.74                -                               -                               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 332,879,064.84            57,121,679.56              8,012,724.41                6,896,603.10                

รวมหนีสิน 853,026,409.05            201,780,316.61            282,572,566.43            107,711,601.43            

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 24

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

หุน้สามญั 2,047,361,510 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 204,736,151.00            204,736,151.00            

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 24

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

หุน้สามญั 1,695,980,676 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 169,598,067.60            169,598,067.60            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24 343,503,712.05            142,273,285.93            343,503,712.05            142,273,285.93            

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 10,512,689.47              8,145,278.78                10,512,689.47              8,145,278.78                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 88,296,343.16              49,497,401.44              108,903,440.68            83,075,712.38              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,002,923.61                1,969,644.51                -                               -                               

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 657,366,287.59            371,483,678.26            675,970,461.50            403,092,344.69            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,553.73                    30,381.81                    -                               -                               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 657,376,841.32            371,514,060.07            675,970,461.50            403,092,344.69            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,510,403,250.37         573,294,376.68            958,543,027.93            510,803,946.12            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

4.2, 30

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 588,629,187.73     562,697,900.17     487,850,006.10     453,120,212.16     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (404,073,425.00)   (394,785,616.86)   (322,230,433.54)   (304,326,843.00)   

กาํไรขนัต้น 184,555,762.73     167,912,283.31     165,619,572.56     148,793,369.16     

รายไดอื้น 5,555,438.60         10,142,154.59       10,080,873.96       8,777,494.07         

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 13 49,667,328.10       27,003,444.71       -                        -                        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (71,854,722.25)     (65,494,298.90)     (45,126,341.42)     (40,248,665.88)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (98,626,520.24)     (86,902,959.53)     (65,691,214.52)     (60,218,161.83)     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (254,950.00)          (2,729,563.19)       

ตน้ทุนทางการเงิน (2,878,185.70)       (1,575,922.98)       (5,093,079.73)       (5,184,228.52)       

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 66,419,101.24       51,084,701.20       59,534,860.85       49,190,243.81       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (6,120,002.13)       (15,696,811.99)     (12,186,647.08)     (10,323,811.23)     

กาํไรสุทธสํิาหรับปี 60,299,099.11       35,387,889.21       47,348,213.77       38,866,432.58       

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื 

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        1,325,853.22         -                        619,950.40            

รายการทอีาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 33,279.10              280,792.05            -                        -                        

กาํไรเบ็ดเสร็จอนืสําหรับปี 33,279.10              1,606,645.27         -                        619,950.40            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 60,332,378.21       36,994,534.48       47,348,213.77       39,486,382.98       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 60,319,427.19       35,537,954.27       47,348,213.77       38,866,432.58       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (20,328.08)            (150,065.06)          -                        -                        

60,299,099.11       35,387,889.21       47,348,213.77       38,866,432.58       

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 60,352,706.29       37,144,599.54       47,348,213.77       39,486,382.98       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (20,328.08)            (150,065.06)          -                        -                        

60,332,378.21       36,994,534.48       47,348,213.77       39,486,382.98       

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท/หุน้) 0.031                     0.021                     0.025                     0.023                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 1,921,633              1,695,981              1,921,633              1,695,981              

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.031                     -                        0.024                     -                        

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัปรับลด (พนัหุน้) 1,936,638              -                        1,936,638              -                        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รวมองค์ประกอบ

ทุนเรือนหุ้นทีออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ผลกําไรจากการประมาณ อืนของส่วนของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การคณติศาสตร์ประกันภัย การแปลงค่างบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม อํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 169,598,067.60      142,273,285.93      8,145,278.78          49,497,401.44       -                                           1,969,644.51                   1,969,644.51          371,483,678.26           30,381.81               371,514,060.07      

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี :

เพมิทุนจดทะเบียน 24 43,452,551.70        201,230,426.12      -                         -                        -                                           -                                   -                          244,682,977.82           -                         244,682,977.82      

เพมิทุนในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                        -                                           -                                   -                          -                               500.00                    500.00                    

เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         (19,153,074.78)     -                                   -                          (19,153,074.78)            -                         (19,153,074.78)      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         60,319,427.19       -                                           33,279.10                        33,279.10               60,352,706.29             (20,328.08)             60,332,378.21        

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                         -                         2,367,410.69          (2,367,410.69)       -                                           -                                   -                          -                               -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 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      

.

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 169,598,067.60      142,273,285.93      6,201,957.15          14,576,915.58       -                                           1,688,852.46                   1,688,852.46          334,339,078.72           180,446.87             334,519,525.59      

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี : .

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         35,537,954.27       1,325,853.22                            280,792.05                      1,606,645.27          37,144,599.54             (150,065.06)           36,994,534.48        

โอนไปกาํไรสะสม -                         -                         -                         1,325,853.22         (1,325,853.22)                          (1,325,853.22)         -                               -                         -                         

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                         -                         1,943,321.63          (1,943,321.63)       -                                           -                                   -                          -                               -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 169,598,067.60      142,273,285.93      8,145,278.78          49,497,401.44       -                                           1,969,644.51                   1,969,644.51          371,483,678.26           30,381.81               371,514,060.07      

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื - 

หมายเหตุ

 ทุนเรือนหุ้นทีออกและ

ชําระแล้ว  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

  จัดสรรแล้ว   

สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร

ผลกาํไรจากการประมาณการ

คณิตศาสตร์ประกนัภัย

รวมองค์ประกอบอืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 169,598,067.60                142,273,285.93                8,145,278.78                    83,075,712.38                  -                                                      -                                          403,092,344.69                

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี :

เพิมทุนจดทะเบียน 24 43,452,551.70                  201,230,426.12                -                                    -                                    -                                                      -                                          244,682,977.82                

เงินปันผลจ่าย 29 -                                    -                                    -                                    (19,153,074.78)                 -                                                      -                                          (19,153,074.78)                 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    47,348,213.77                  -                                                      -                                          47,348,213.77                  

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                                    -                                    2,367,410.69                    (2,367,410.69)                   -                                                      -                                          -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 213,050,619.30                343,503,712.05                10,512,689.47                  108,903,440.68                -                                                      -                                          675,970,461.50                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 169,598,067.60                142,273,285.93                6,201,957.15                    45,532,651.03                  -                                                      -                                          363,605,961.71                

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี :

    กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                    -                                    -                                    38,866,432.58                  619,950.40                                         619,950.40                              39,486,382.98                  

    โอนไปกาํไรสะสม -                                    -                                    -                                    619,950.40                       (619,950.40)                                        (619,950.40)                            -                                    

    จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 26 -                                    -                                    1,943,321.63                    (1,943,321.63)                   -                                                      -                                          -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 169,598,067.60                142,273,285.93                8,145,278.78                    83,075,712.38                  -                                                      -                                          403,092,344.69                

กาํไรสะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษทั บวิเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 66,419,101.24          51,084,701.20          59,534,860.85          49,190,243.81          

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หนีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) - สุทธิ (701,703.24)             (548,681.95)             (477,042.15)             60,268.48                 

คา่เผือมูลคา่สินคา้ลา้สมยั(โอนกลบั) - สุทธิ (325,630.95)             2,080,952.83            (346,361.89)             834,693.98               

คา่เผือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           254,950.00               2,729,563.19            

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,752,673.27            822,466.60               9,116.10                   (9,344.79)                 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 11,997,778.18          10,845,676.95          5,479,641.74            5,384,895.46            

กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน (49,667,328.10)        (27,003,444.71)        -                           -                           

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ (97,892.69)               (1,241,052.99)          (95,875.46)               (1,282,000.48)          

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,526,325.00            1,547,709.00            1,099,704.00            833,666.00               

ดอกเบียรับ (1,091,406.86)          (2,047,966.57)          (7,289,093.89)          (7,487,452.71)          

ตน้ทุนทางการเงิน 2,878,185.70            1,575,922.98            5,093,079.73            5,184,228.52            

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 33,690,101.55          37,116,283.34          63,262,979.03          55,438,761.46          

สินทรัพยด์าํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (51,161,675.45)        4,395,978.88            (11,339,294.68)        9,003,248.90            

สินคา้คงเหลือ 7,704,710.16            (3,639,607.73)          (11,856,148.89)        8,406,505.60            

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ (566,067,609.30)      -                           -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (31,413,314.69)        1,707,654.08            (2,075,347.22)          241,691.73               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 900,968.24               (667,497.50)             464,679.28               495,831.68               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 50,423,883.85          10,232,665.11          6,258,556.67            2,012,234.64            

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้คา่ซือหอ้งชุด 59,534,381.17          -                           -                           -                           

เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ (594,280.41)             (4,652,470.93)          4,329,428.29            (1,821,911.28)          

เงินประกนัผลงาน 4,763,582.32            1,723,847.47            -                           -                           

หนีสินหมุนเวียนอืน 93,045.38                 122,778.57               (236,008.99)             111,958.84               

หนีสินจากเงินทีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 41,846,948.43          43,368,000.00          -                           -                           

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (450,279,258.75)      89,707,631.29          48,808,843.49          73,888,321.57          

จ่ายภาษีเงินได้ (10,180,852.80)        (8,624,423.71)          (9,728,534.01)          (8,142,752.83)          

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน (460,460,111.55)      81,083,207.58          39,080,309.48          65,745,568.74          

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั บวิเดอสมาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2561 2560 2561 2560

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารติดภาระคาํประกนัเพมิขึน(ลดลง) (3,750,000.00)          7,500,000.00            (2,250,000.00)          9,000,000.00            

เงินสดจา่ยเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           (184,600,000.00)      (56,290,000.00)        

เงินสดรับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           76,439,259.41          -                           

เงินสดจา่ยเพอืโครงการทีอยูอ่าศยัเพอืผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (104,525,952.50)      (48,979,894.74)        -                           -                           

เงินสดจา่ยเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (7,153,355.48)          (13,662,181.72)        (4,237,452.32)          (1,623,409.01)          

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,476.64                   9,345.79                   7,476.64                   9,345.79                   

เงินสดจา่ยเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,510,708.24)          (3,683,095.80)          (2,919,453.09)          (1,664,953.40)          

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด -                           (11,255,362.40)        -                           (11,255,362.40)        

เงินสดจา่ยเพอืการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (199,999,500.00)      -                           

เงินสดรับดอกเบียรับ 921,960.50               2,070,979.73            3,132,486.07            7,209,200.80            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (119,010,579.08)      (68,000,209.14)        (314,427,183.29)      (54,615,178.22)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจา่ยจากการออกหุน้กูร้ะยะสนั -                           (100,000,000.00)      -                           (100,000,000.00)      

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 60,883,217.39          4,491,357.33            57,284,077.44          4,176,083.97            

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืนเพมิขึน 96,872,429.20          -                           96,872,429.20          -                           

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                           -                           1,995,000.00            -                           

จ่ายชาํระหนีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (2,074,342.49)          (2,024,733.66)          (1,965,086.45)          (1,636,132.62)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 320,104,000.00        -                           -                           -                           

เงินสดรับคา่หุน้เพมิทุน 244,682,977.82        -                           244,682,977.82        -                           

เงินสดจา่ยเงินปันผล (19,127,250.37)        -                           (19,127,250.37)        -                           

จ่ายชาํระตน้ทุนทางการเงิน (11,516,238.16)        (6,886,950.22)          (1,980,877.52)          (6,143,970.14)          

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 689,824,793.39        (104,420,326.55)      377,761,270.12        (103,604,018.79)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ         110,354,102.76        (91,337,328.11)        102,414,396.31        (92,473,628.27)        

ผลตา่งอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 33,279.10                 280,792.05               -                           -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 81,173,746.96          172,230,283.02        57,439,285.83          149,912,914.10        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 191,561,128.82        81,173,746.96          159,853,682.14        57,439,285.83          

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีคา่ซือสินทรัพยถ์าวรเพมิขึน(ลดลง) 504,387.30               -                           (34,775.00)               -                           

สินทรัพยถ์าวรทีไดม้าส่วนทีรับโอนจากสินคา้คงเหลือ 576,596.75               -                           576,596.75               -                           

เจา้หนีคา่ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน 1,898,940.39            -                           1,898,940.39            -                           

สินทรัพยถ์าวรทีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 1,954,883.18            -                           1,954,883.18            -                           

เจา้หนีคา่ซือโครงการทีอยูอ่าศยัเพอืผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาเพมิขึน 12,406,032.54          1,255,600.03            -                           -                           

ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของโครงการทีอยูอ่าศยั

   เพอืผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 1,244,450.97            4,109,552.54            -                           -                           

ตน้ทุนการกูย้มืทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของ

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 10,042,794.81          -                           -                           -                           

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

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

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้ าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการก าหนดจ านวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

ก) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 

      รายละเอียดบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท 
ประเทศ 

ที่จดทะเบียน 
 

ลกัษณะธุรกจิ 

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

2561 2560 

1. บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั ไทย จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เค ร่ืองใช้ในการก่อสร้างและตกแต่ง
ภายใน 

100.00 100.00 

2. บริษทั ดีแอนดด์บับลิว 
   (เอเชีย) จ  ากดั 

ไทย จ าหน่ายและติดตั้งเก่ียวกบัระบบประตู
และหนา้ต่างอลูมิเนียม อจัฉริยะภายใต้
ช่ือผลิตภณัฑ ์“Fletcher” 

100.00 100.00 

3. บริษทั บิวเดอสมาร์ท 
   คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั 

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

99.70 99.70 

4. บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ  ากดั ไทย จ าหน่าย และรับเหมาติดตั้งงานอลูมิเนียม 
บานเกลด็ 

50.99 50.99 

5. บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
   เมน้ท ์จ  ากดั 

ไทย พฒันาและใหเ้ช่าโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือ
ผูเ้กษียณอาย ุ

100.00 100.00 

6. บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์
   เซอร์วสิ จ  ากดั 

ไทย บริหารจดัการส่วนกลางในโครงการท่ีพกั
อาศยัเพื่อผูเ้กษียณอาย*ุ 

100.00 100.00 

7. บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์         
   จ  ากดั 

ไทย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 100.00 - 

   *ยงัไม่เปิดด าเนินการ 

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

ค) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุมบริษทั
ยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ี
มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562 

ในปี พ.ศ. 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                           

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ในปี  พ.ศ . 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการ
ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงด้วยมูลค่าท่ีจะได้รับ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ                   
กลุ่มบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงค านวณจากอตัราร้อยละของลูกหน้ี                  
ท่ีเรียกเก็บไม่ไดโ้ดยพิจราณาจากประวติัการเก็บเงินของลูกคา้ 

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธี                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนในการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น                    
ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ งานระหวา่งท า ประกอบดว้ย ตน้ทุนวสัดุและ
ค่าแรง  
มูลค่าท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป
และค่าใชจ่้ายในการขาย 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์คืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือไวด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและขายในการด าเนินธุรกิจ
ปกติ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ เพ่ือใชใ้น
อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดใ้นการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่ ณ วนัท่ีในงบการเงิน สินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยแ์ละหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นก าไรหรือขาดทุน (มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะแสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด  

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่า
กวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 



 

    17 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาแสดงในราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบและค่าท่ีปรึกษา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่าย และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

บริษทัยอ่ยพฒันาท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณ ดงัต่อไปน้ี 

1) ประเภทวลิล่าใหเ้ช่าระยะยาวโดยการท าสญัญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า ท่ีพกัอาศยั (สญัญาเช่าด าเนินงาน) 

2) ประเภทอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าระยะยาวโดยการท าสญัญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า (สัญญาเช่าด าเนินงาน) หรือ
สญัญาแบบการแบ่งก าไร-ขาดทุนจากผลต่างระหวา่งสญัญาเช่าเดิมและสญัญาเช่าใหม่ (สญัญาเช่าทางการเงิน) 

ตน้ทุนวลิล่าท่ีพฒันาแลว้เสร็จเพ่ือวตัถุประสงคใ์หเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ทท่ี์พฒันาแลว้เสร็จและจดทะเบียนการเช่าแลว้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจะถูกโอนออกไปเป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

ตน้ทุนหน่วยในอพาร์ทเมน้ท์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จและจดทะเบียนการเช่าแลว้ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินจะถูกโอนออกเป็น
ตน้ทุนขาย  

ตน้ทุนท่ีดินและอาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาเช่าท่ีพฒันาแลว้
เสร็จจะถูกโอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เม่ือสร้างเสร็จ 

บริษทัยอ่ยไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนดว้ย) ให้กบัวิลล่า 
หน่วยของอพาร์ทเมน้ท ์และทรัพยสิ์นส่วนกลาง ตามเกณฑพ้ื์นท่ี  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

โครงการท่ีพกัอาศยัเพื่อผูเ้กษียณอายท่ีุเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร อุปกรณ์ และเคร่ือง
ตกแต่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการเพ่ือรองรับการใชชี้วติของผูเ้กษียณอาย ุรวมถึงหน่วยท่ีพกัอาศยัและส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่วยท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถือครองไวเ้พ่ือหวงัก าไรจากการเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว 
บริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนท่ีรับโอนจากโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ
ระหว่างพฒันา และวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมดว้ยการตีราคาใหม่อย่างสม ่าเสมอโดย
อา้งอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทัยอ่ยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานาน                      
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือน าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงค์หรือน าไปขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
จนกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
รายการตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน อตัรา
การตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปี 
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

อาคารส านกังานขาย  5 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3, 5 
อุปกรณ์คลงัสินคา้  5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  3, 5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้อ้งตวัอยา่งและส านกังานขาย  5 
ยานพาหนะ  5 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิด                 
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเจาะจงจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยตน้ทุนในการไดม้าเม่ือด าเนินการให้
น ามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการภายในระยะเวลา          
ไม่เกิน 5 ปี 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ไดแ้ก่ รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง 

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบท่ีวางแผนและริเร่ิมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้น
วทิยาศาสตร์หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนกวา่เดิม รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก็้ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑ์หรือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ               
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ในอนาคต และกลุ่มบริษทัฯ มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช ้เพ่ือให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน า
สินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ รายจ่ายในการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยป์ระกอบด้วย ตน้ทุนของวตัถุดิบ 
ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พ่ือให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามประสงค ์รายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
(ถา้มี)  

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

  อายุการให้ประโยชน์ (จ านวนปี) 

รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  10 

สญัญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าระยะยาว (ผู้ เช่า) 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยน์ั้น 

สัญญาเช่าระยะยาว (ผู้ให้เช่า) - โครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือผู้สูงอาย ุ

(ก) สัญญาเช่าด าเนินงาน          

 เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีท าสัญญา ซ่ึงเท่ากบัเงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าจะถูกรับรู้เป็น “หน้ีสินจากเงิน                 
ท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) สัญญาเช่าการเงิน 

 บริษทัยอ่ยในฐานะผูใ้หเ้ช่าจะรับรู้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย ณ วนัท่ีท าสญัญาเป็นรายไดจ้ากการขายโครงการท่ีอยูอ่าศยั
เพื่อผูเ้กษียณอาย ุ

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
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รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยรับรู้รายไดเ้ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก
ไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดท่ีพกัอาศยั บริษทัยอ่ยไดท้ าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง) ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

ดอกเบ้ียและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี  
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ างวดท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่
ไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและ        
ขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัในระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด ค านวณโดยการน าก าไรสุทธิส าหรับปี หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี บวกดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ตอ้งออก เพ่ือแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในก าไรสุทธิส าหรับปี 

ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน  

ส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนประกอบท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการโดยท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความ
เส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีให้ของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นส่วนประกอบท่ีจัดหา
ผลิตภณัฑ์หรือให้บริการภายใตส้ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีให้มีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและผลตอบแทน ของส่วนประกอบท่ีด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจอ่ืน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

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

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

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหา                   
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฏหมาย 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า                    
และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกู้ยืม                                 
ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัฯ พิจารณา
ป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยการซ้ือสัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ตามความเหมาะสม กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินอ่ืนเพ่ือลดความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
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เงินตราต่างประเทศ 

สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกลุเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงานเป็นสกุลเงินบาท 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
เป็นสกลุเงินบาท ยกเวน้ บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ ากดั เป็นสกลุเงินรูปีอินเดีย 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

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

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการรายงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราถวัเฉล่ียระหวา่งปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

- ทุนเรือนหุน้แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการเร่ิมแรก 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่จะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน 
โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา
ท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ านวน 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัฯ 
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกต                     
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีก้ารค้า  

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชก้ารวเิคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้
คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
จ านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 
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ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ จะมีการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย โดยประเมินจากผลการด าเนินงาน
และแผนงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยนั้น ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษทัฯ พิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หากมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการดอ้ยค่า เม่ือพบวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวลดลงอยา่งมีสาระส าคญั กลุ่มบริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

ประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ในการค านวณตน้ทุนขายอาคารชุดส าหรับตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และตน้ทุนวิลล่ารวมถึงตน้ทุนหน่วย
ในอพาร์ทเมน้ทท่ี์พฒันาแลว้เสร็จส าหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ซ่ึงตน้ทุนดังกล่าวประกอบด้วย ตน้ทุนท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบ ตน้ทุนค่าก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค 
ตน้ทุนการกูย้มืเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าว
ข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะๆ หรือเม่ือตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัย่อยแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยอิงกบัขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และปรับปรุงมูลค่าตลาดเพ่ือก าหนด
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทย่อย รวมถึงปัจจัยแตกต่างของลักษณะ ขนาด และ
สภาพแวดลอ้มของอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาเปรียบเทียบ 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากท่ีเคยประมาณ
การไว ้หรือเม่ือมีการเลิกใชง้านหรือหมดสภาพการใชง้าน 

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยั
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยการเป็น 
ผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดย
ใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 
4.1 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

ช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเทศ 

บริษัทย่อย   
บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.70 อินเดีย 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั บิวด้ิง บลิ้ง จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 50.99 ไทย 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ไทย 
บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  

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

วางแผน ส่ังการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของบริษทัฯ 
(ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

คณะบุคคลสบฤกษ ์ จดัตั้งโดยญาติสนิทกรรมการ ไทย 
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4.2 รายการบัญชีท่ีส าคัญท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ           
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท   
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ   
  2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ               -               - 387,021.80 1,282,673.12 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนขายและบริการ               -               - 5,485,387.90 763,074.28 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม/

ราคาตามบญัชี 
รายไดค่้าเช่า               -               - 610,800.00 645,800.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีคิดแก่

บุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 6,342,525.69 5,339,091.92 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 - 

6.7 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดอ่ื้น               -               - 38,362.40 152,585.94 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ตน้ทุนทางการเงิน               -               - 24,180.48                  - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8  

ต่อปี ตามสัญญาเงินกู ้
บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 4,118,684.70               - 4,118,684.70                 - ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 40,668,892.16               -               -                  - ราคาตามสัญญา 
       

ตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอาย ุ     
  บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 51,704,592.16               -               -                  - ราคาตามสัญญา 
       

ค่าเช่า      
  บริษทั แอล เค เอช เทรดด้ิง จ ากดั 176,550.00               -               -                  - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญา 
  คณะบุคคลสบฤกษ ์ 3,586,950.00 3,301,800.00 3,586,950.00 3,301,800.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม

สัญญาซ่ึงไม่สูงกว่าราคา
ตลาด 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 634,210.53               -               -                  - ราคาท่ีตกลงร่วมกันตาม
สัญญา 
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4.3 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน         
ลูกหนี้การค้า       
บริษทัยอ่ย                  -                  - 629,920.31 373,468.46 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 2,968,617.11                  - 2,968,617.11                   - 

รวมลูกหนี้การค้า 2,968,617.11                  - 3,598,537.42 373,468.46 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน     
ลูกหนี้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย                  -                  - 2,271,460.31 54,463.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
 

 

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 29,970,398.38                  -                  -                  - 

รวม 29,970,398.38                  - 2,271,460.31 54,463.00 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ     

บริษทัยอ่ย                  -                  - 3,795,775.34 3,455,109.45 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                  -                  - (3,442,258.93) (3,420,674.93) 

รวม                  -                  - 353,516.41 34,434.52 

ดอกเบีย้ค้างรับ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                  -                  - 4,431,921.05 444,759.59 

รวม                  -                  - 4,431,921.05 444,759.59 

รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 29,970,398.38                  - 7,056,897.77 533,657.11 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 32,939,015.49                  - 10,655,435.19 907,125.57 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ  
 

 
 

บริษทัยอ่ย                  -                  - 208,660,740.59 100,500,000.00 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                  -                  - (60,740.59)                  - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ                  -                  - 208,600,000.00 100,500,000.00 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

 
 

เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 15,955,520.42                  -                  -                   - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 15,955,520.42                  -                  -                   - 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจ้าหนี้การค้า     
บริษทัยอ่ย                 -                 - 6,160.53                   - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 14,284,595.43                 -                 -                   - 

รวมเจ้าหนี้การค้า 14,284,595.43                 - 6,160.53                   - 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน      
เจ้าหนี้อ่ืน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 56,670.00                 -                 -                   - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 85,659.50                 -                 -                   - 

รวม 142,329.50                  -                  -                   - 

เงินทดรองรับ     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 327,723.12 253,446.00 29,673.00 19,850.00 

รวม 327,723.12 253,446.00 29,673.00 19,850.00 

เงินจองการเช่า     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมการ 15,652,900.00                 -                 -                   - 

รวม 15,652,900.00                  -                  -                   - 

รวมเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 16,122,952.62 253,446.00 29,673.00 19,850.00 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 30,407,548.05 253,446.00 35,833.53 19,850.00 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย                  -                  - 1,995,000.00                   - 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน                  -                  - 1,995,000.00                   - 

เงินมัดจ ารับล่วงหน้า    
 

บริษทัยอ่ย                  -                  - 293,700.00                   - 

รวมเงินมัดจ ารับล่วงหน้า                  -                  - 293,700.00                   - 

หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน     

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั รวมโชคชยั เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 4,107,642.16                  -                 -                 - 

รวมหนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 4,107,642.16                  -                 -                 - 

ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ไดจ่้ายเงินมดัจ า จ านวน 25.00 ลา้น
บาท เป็นค่าซ้ือท่ีดินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีท าในนามกรรมการของบริษทัยอ่ย ซ่ึงแสดงในบญัชีเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือ
ซ้ือท่ีดิน ภายใตร้ายการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ต่อมาบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจ่ายช าระค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ และรับโอน
กรรมสิทธ์ิในนามบริษทัยอ่ยแลว้ในวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินดงักล่าวมาพฒันาใน
โครงการ “The Teak Ratchada” 
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4.4 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ มีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่ 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ       
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 100,000,000.00 66,000,000.00 50,000,000.00 116,000,000.00 
   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จ  ากดั 500,000.00                           - 439,259.41 60,740.59 
   บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั                   - 112,600,000.00 20,000,000.00 92,600,000.00 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ  ากดั                   - 6,000,000.00 6,000,000.00                               - 

รวม 100,500,000.00 184,600,000.00 76,439,259.41 208,660,740.59 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ                    - (60,740.59)                       - (60,740.59) 

สุทธิ 100,500,000.00   208,600,000.00 
 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกูย้มืโดยจดัท าใน
รูปของสัญญาเงินกูโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายคิุดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 6.0 และ 6.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกูย้มืโดยจดัท าในรูปของสัญญา
เงินกู ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกล็ด ร่วมกบั Louvre Systems 
Ltd. คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูป
ของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 6.0 และ 6.7 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าใน
รูปของสัญญาเงินกู้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ ากัด                         
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ซ่ึงในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายช าระคืนครบทั้งจ านวนแลว้ 

4.5 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่ 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั                    - 1,995,000.00                    - 1,995,000.00 

รวม                    - 1,995,000.00                    - 1,995,000.00 
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เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทั อินสตอลไดเรค จ ากัด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินกูย้ืมโดยจดัท าในรูปของ
สัญญาเงินกู ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ    
2.8 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

4.6 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,169,493.33 35,468,534.88 28,209,891.33 24,554,806.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,952,013.48 1,541,980.29 1,444,500.65 1,068,362.15 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารส าคญั 40,121,506.81 37,010,515.17 29,654,391.98 25,623,168.15 

ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บัผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้อท ์จ ากดั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560  จ านวนเงิน 8.09 ลา้นบาท และ 7.81 ลา้นบาท ตามล าดบั บริษทัฯ 
ตกลงท่ีจะไม่เรียกเก็บกบับริษทัยอ่ยดงักล่าว 

4.7 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และยานพาหนะกบั
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต 
ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 3,566,030.00 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,863,310.00 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีสญัญาก่อสร้างกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้ง   
จ่ายในอนาคตทั้งส้ินรวม 96.04 ลา้นบาท  
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

เงินสดในมือ 319,107.04 242,006.09 99,101.00 77,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 128,079,684.21 22,502,653.29 97,138,974.91 14,547,759.61 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 1,864,594.57 3,192,035.11 1,317,863.23 2,617,377.24 
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 61,297,743.00 55,237,052.47 61,297,743.00 40,197,148.98 

รวม 191,561,128.82 81,173,746.96 159,853,682.14 57,439,285.83 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้า     
   ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 102,230,131.49 86,389,966.64         83,024,944.71  77,270,219.45 
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,968,617.11                        -           3,598,537.42  373,468.46 

   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,558,180.92) (14,259,884.16) (9,303,669.64) (9,863,036.38) 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 91,640,567.68 72,130,082.48 77,319,812.49 67,780,651.53 

ลูกหนี้อ่ืน     
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,970,398.38                         -           2,271,460.31  54,463.00 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -                        -           3,795,775.34  3,455,109.45 

   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -                        -           4,431,921.05  444,759.59 
   มูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 2,879,076.39  4,807,170.66                         - 280,999.92 
   ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 4,270,457.84                         -                         -                        - 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,214,458.66  1,436,862.98              831,906.88  877,888.83 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 8,383,216.12 7,027,486.46 264,520.95 82,709.19 
   อ่ืน ๆ 349,641.20  1,792,919.78              304,641.20  167,656.18 
   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินทดรอง          
          จ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -                        - (3,442,258.93) (3,420,674.93) 

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 48,067,248.59 15,064,439.88 8,457,966.80 1,942,911.23 

รวมลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 139,707,816.27 87,194,522.36 85,777,779.29 69,723,562.76 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
   หน่วย: บาท  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

กจิการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 58,567,959.85 49,403,124.92 56,002,908.08 49,403,124.92 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 21,186,266.59 21,803,956.74         15,788,097.25  18,349,803.87 
3-6 เดือน           3,614,164.98  645,304.42              669,215.69  156,226.64 
6-12 เดือน 3,579,512.93 1,882,433.83              671,237.25  1,455,603.44 

เกินกวา่ 12 เดือน 15,282,227.14 12,655,146.73 9,893,486.44 7,905,460.58 

รวมลูกหนี้การค้ากจิการอ่ืน 102,230,131.49 86,389,966.64 83,024,944.71 77,270,219.45 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,558,180.92) (14,259,884.16) (9,303,669.64) (9,863,036.38) 

รวมลูกหนี้การค้ากจิการอ่ืน - สุทธิ 88,671,950.57 72,130,082.48 73,721,275.07 67,407,183.07 

     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,702,732.81                       - 3,322,498.81 256,029.55 
เกินก าหนดช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 265,884.30                       -              265,884.30  117,438.91 
3-6 เดือน                       -                       -                10,154.31                        - 
6-12 เดือน                       -                       -                       -                       - 

เกินกวา่ 12 เดือน                       -                       -                       -                       - 

รวมลูกหนี้การค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 2,968,617.11                       - 3,598,537.42 373,468.46 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 91,640,567.68 72,130,082.48        77,319,812.49 67,780,651.53 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป         65,569,486.52  55,912,035.20 65,569,486.52 55,323,173.53 
วตัถุดิบ         21,246,829.14  31,188,516.72                      -                      - 
งานระหวา่งท า         12,120,843.49  20,117,914.14 1,442,633.17 409,394.02 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (5,517,137.69) (5,842,768.64) (3,393,676.37) (3,740,038.26) 

สุทธิ 93,420,021.46 101,375,697.42 63,618,443.32 51,992,529.29 
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8. ต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 

  2561 2560 

ท่ีดิน      463,448,600.00                           - 
ค่าท่ีปรึกษาโครงการ         6,895,724.14                           - 
ค่าก่อสร้าง         95,723,285.16                           - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 10,042,794.81                           - 

รวม 576,110,404.11                           - 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซ้ือขายโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” กับบริษัท แอล เค เอช  
ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“ผูข้าย”) เพ่ือซ้ือโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” ซ่ึงเป็นโครงการอาคารชุดท่ีพกัอาคารอาศัย 
สูง 8 ชั้น ในราคา 145.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าท่ีดินและค่าใชจ่้ายเตรียมการขั้นตน้ กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ใบอนุญาตต่าง ๆ  
และยอดจองซ้ือห้องชุดจะถูกโอนให้กับบริษทัย่อยแห่งใหม่ท่ีบริษทัฯ จัดตั้งข้ึน คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด          
เพื่อท าโครงการเดอะ ทีค สุขุมวิท 39 และด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต โดยได้สิทธ์ิในช่ือยี่ห้อ “The 
TEAK” ในการด าเนินโครงการ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ได้จ่ายค่าซ้ือโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” แล้ว 
ทั้งจ านวนและไดท้ าสัญญาซ้ือขายท่ีส านักงานท่ีดินกับผูข้ายเพ่ือรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกล่าวแลว้ ค่าซ้ือโครงการ
ดงักล่าวไดบ้นัทึกอยูใ่นบญัชีตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุดตามสญัญาจะซ้ือจะขายของ
ห้องชุดโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” จ านวน 52 ห้อง คิดเป็นจ านวนเงิน 29.97 ลา้นบาท เงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือห้อง
ชุดดงักล่าวส าหรับห้องชุดจ านวน 50 ห้อง ลูกคา้ยงัคงผ่อนช าระผ่านบญัชีของผูข้าย เน่ืองจากสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุด
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการโอนสิทธิตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามจ านวนเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกอยูใ่นบญัชีลูกหน้ีอ่ืน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั แอล เค เอช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (หมายเหตุ 4.3 และ 6) และในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดรั้บรู้
ภาระหน้ีสินจากรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชีเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้ค่าซ้ือหอ้งชุดดว้ยจ านวนเดียวกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างจ านวนห้าโครงการ คือ โครงการ “The Teak 
Sukhumvit 39” โครงการ "The Teak Sathorn - Lumpini" โครงการ "The Teak Ratchada" โครงการ "The Teak Ari" และ
โครงการ "The Teak Sathorn - Nanglinchee" 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างจ านวนเงิน 10.04 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมทั้งส่ิงปลูกสร้างทั้งส่ีโครงการกบัธนาคารสองแห่ง เพ่ือใช้
เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพื่อสนบัสนุนทางดา้นการเงินในการด าเนินโครงการจ านวนเงินรวม 575.95 ลา้นบาท 
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9. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง จ านวนเงิน 
36.50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 32.75 ล้านบาท)โดยน าไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น           
(หมายเหตุ 32.3) 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 

  หน่วย:พนับาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
สัดส่วนเงนิลงทุน 

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงนิลงทุน 
ตามวธีิราคาทุน 

บริษทั 
หน่วย:    
พนับาท 

หน่วย:
พนัรูปี 2561 2560 2561 2560 

บริษทั อินสตอลไดเรค จ ากดั 10,000.00        - 100.00 100.00 9,999.70 9,999.70 
บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ ซิสเตม็ จ  ากดั        - 1,000.00 99.70 100.00 683.80 683.80 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จ  ากดั 60,000.00        - 100.00 100.00 59,999.70 59,999.70 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จ  ากดั 500.00        - 50.99 50.99 254.95 254.95 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 150,000.00        - 100.00 100.00 149,999.98 99,999.98 
   (ปี 2560: 100,000)     
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วิส จ ากดั 500.00        - 100.00 100.00 499.98 499.98 
บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 150,000.00        - 100.00         - 149,999.50              - 

รวม     371,437.61 171,438.11 

หกั ค่าเผ่ือดอ้ยค่าเงินลงทุน     (3,668.31) (3,413.36) 

สุทธิ     
367,769.30 168,024.75 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั จ านวน 1,299,995 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 129.99 ลา้นบาท ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าวเป็นจ านวน 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นจ านวนเงิน 
50.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน ซ่ึงบริษทัย่อยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ในระหวา่งไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 7/2561 ของบริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั เม่ือวนัท่ี 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวเป็นจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท                  
เป็นจ านวนเงิน 20.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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11. เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

  
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 11,188,800.00 
ลงทุนเพ่ิม                                        - 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (137,461.30) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 11,051,338.66 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในพนัธบตัรท่ีจะครบก าหนดในวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 ก าหนดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
3.85 ต่อปี รับดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ น าพันธบัตรข้างต้นไปเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น  
(หมายเหตุ 32.3)  

12. โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหวา่งพฒันา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 

  ที่ดนิ 
ค่าที่ปรึกษา
โครงการ ค่าก่อสร้าง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ดอกเบีย้จ่าย       
ที่บันทึกเป็น
ต้นทุน รวม 

ต้นทุนโครงการ ณ วนัที่  
   1 มกราคม พ.ศ. 2561 83,349,492.33 28,876,618.25 15,142,366.72 7,025,610.74 4,869,574.15 139,263,662.19 

เพ่ิมระหวา่งปี                  - 14,914,279.17 97,517,188.73 4,500,517.14 1,244,450.97 118,176,436.01 

รวม 83,349,492.33 43,790,897.42 112,659,555.45 11,526,127.88 6,114,025.12 257,440,098.20 
โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพย ์
   เพื่อการลงทุน (12,266,052.68) (2,033,701.65) (59,729,387.39)               - (2,511,330.18) (76,540,471.90) 

ต้นทุนโครงการ ณ วนัที่  
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 71,083,439.65 41,757,195.77 52,930,168.06 11,526,127.88 3,602,694.94 180,899,626.30 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้เพ่ือการก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผูเ้กษียณอาย ุ
จ านวนเงิน 1.24 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคต
เพ่ือใหโ้ครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 370.96 
ลา้นบาท  
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 

  

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพ่ือผู้เกษียณอายุ  
- ประเภทวลิล่า 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 62,500,000.00   
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา   76,540,471.90 

ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2) 49,667,328.10 

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 188,707,800.00 

ราคาทุน 112,037,027.19 
ผลก าไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 76,670,772.81 

มูลค่ายุตธิรรม  - สุทธิ 188,707,800.00 

ราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ คือ บริษทั ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน่ จ ากดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึง
ราคาประเมินดังกล่าวข้างตน้ได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดล าดับชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน 
ระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีสญัญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวลิล่าท่ีไดท้ ากบัผูเ้ช่า จ านวน 3 สัญญา โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การ
จดัท าสัญญาเช่าวิลล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายสุัญญาเช่า 3 ปี อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 1,086,615.00 บาท โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นบ้านตวัอย่างของโครงการ ซ่ึงภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ท าสัญญาเปล่ียนผูเ้ช่า 
จ านวน 2 สญัญา จากบุคคลอ่ืนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั-ญาติสนิทกรรมการ 

14. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน:     
   อาคารส านกังานขาย 8,843,806.91                        -                      - 8,843,806.91 
   ส่วนปรับปรุงอาคาร 24,954,351.83  2,319,121.69 (878,840.10) 26,394,633.42 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 16,545,923.98  212,386.36 (44,138.18) 16,714,172.16 
   อุปกรณ์คลงัสินคา้   5,782,211.48  1,057,976.73                      - 6,840,188.21 
   เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 20,335,708.38 3,711,621.04 (652,026.33) 23,395,303.09 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้องตวัอยา่งและ 
     ส านกังานขาย           3,741,065.30 134,758.00                      - 3,875,823.30 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน พ.ศ. 2561 

   ยานพาหนะ 19,834,502.88  2,101,158.89                      - 21,935,661.77 

   งานระหวา่งก่อสร้าง    416,553.46  1,228,796.75 (591,766.21) 1,053,584.00 

รวมราคาทุน 100,454,124.22   10,765,819.46 (2,166,770.82) 109,053,172.86 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:     
   อาคารส านกังานขาย      920,725.11 1,768,761.38                      - 2,689,486.49 
   ส่วนปรับปรุงอาคาร     20,882,334.57  1,746,734.37 (831,600.72) 21,797,468.22 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน     13,778,304.51  1,460,595.09 (31,157.41) 15,207,742.19 
   อุปกรณ์คลงัสินคา้      5,418,998.88  295,447.96                      - 5,714,446.84 
   เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน     16,006,030.87 2,108,113.29 (638,073.64) 17,476,070.52 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชห้้องตวัอยา่งและ     
     ส านกังานขาย 

                            
384,550.30 

 
771,357.65                      - 

 
1,155,907.95 

   ยานพาหนะ 13,334,158.00  2,375,286.74                      - 15,709,444.74 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 70,725,102.24 10,526,296.48 (1,500,831.77) 79,750,566.95 

  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์       (401,384.00)                                     (401,384.00) 

สุทธิ 29,327,637.98   28,901,221.91 

 
 

    

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน:     
   ส่วนปรับปรุงอาคาร   20,671,510.84  1,877,121.69 (106,426.47) 22,442,206.06 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน     6,504,500.00                         -                        - 6,504,500.00 
   อุปกรณ์คลงัสินคา้     5,584,940.25  1,057,976.73                        - 6,642,916.98 
   เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   17,129,868.56  1,697,899.94 (256,117.70) 18,571,650.80 
   ยานพาหนะ   16,899,960.82  2,101,158.89                        - 19,001,119.71 
   งานระหวา่งก่อสร้าง       416,553.46  576,596.75 (591,766.21) 401,384.00 

รวมราคาทุน 67,207,333.93 7,310,754.00 (954,310.38) 73,563,777.55 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:     
   ส่วนปรับปรุงอาคาร   17,591,007.17  1,258,197.78 (106,425.47) 18,742,779.48 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน     6,477,382.86  26,863.14                        - 6,504,246.00 
   อุปกรณ์คลงัสินคา้     5,240,013.58  295,447.96                        - 5,535,461.54 
   เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   14,272,184.59  1,436,274.19 (254,695.42) 15,453,763.36 
   ยานพาหนะ   12,281,121.97  1,788,378.28                        - 14,069,500.25 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม     55,861,710.17  4,805,161.35 (361,120.89) 60,305,750.63 

  หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์       (401,384.00)   (401,384.00) 

สุทธิ     10,944,239.76    12,856,642.92 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินรวม
จ านวนเงิน 10.53 ลา้นบาท และ 9.58 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน  
4.81 ลา้นบาท และ 4.90 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่มี                
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจ านวน 55.93 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จ านวน 46.55 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จ านวน 5.50 ล้านบาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่า                   
ทางการเงิน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จ านวน 4.48 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม  เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน:     
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,736,175.20 1,601,592.13                      -                  7,337,767.33 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00                        -                                       -                  1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 7,551,800.00 563,000.00 (3,338,934.81) 4,775,865.19 

   โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 4,970,576.61 4,961,224.72 (716,168.22) 9,215,633.11 

รวมราคาทุน 19,758,551.81 7,125,816.85 (4,055,103.03) 22,829,265.63 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:     
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,328,124.40 777,180.51                      -                  5,105,304.91 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00                        -                                       -                  1,499,995.00 

   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 866,588.34 694,301.19 (668,127.20) 892,762.33 

รวมตัดจ าหน่ายสะสม           6,694,707.74 1,471,481.70 (668,127.20) 7,498,062.24 

สุทธิ          13,063,844.07    15,331,203.39 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561  ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน 

ราคาทุน:     
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,920,616.14 1,159,068.22                      -                  6,079,684.36 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,500,000.00                      -                                       -                  1,500,000.00 
   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 468,000.00 525,000.00                      -                  993,000.00 

   โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง 3,689,167.07 3,850,493.48           (716,168.22)                    6,823,492.33 

รวมราคาทุน 10,577,783.21  5,534,561.70 (716,168.22) 15,396,176.69 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

เคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561  ซ้ือเพิม่/รับโอน จ าหน่าย/โอน 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม: 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,728,765.55 608,200.00                      -                  4,336,965.55 
   ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 1,499,995.00                      -                                       -                  1,499,995.00 

   รายจ่ายในการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 24,873.32 66,280.39                      -                  91,153.71 

รวมตัดจ าหน่ายสะสม            5,253,633.87 674,480.39                      -                  5,928,114.26 

สุทธิ 5,324,149.34   9,468,062.43 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงิน
รวมจ านวนเงิน 1.47 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน
เงิน 0.67 ลา้นบาท และ 0.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าตดัจ าหน่ายเตม็ตามอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัคงใช้
งานอยูมี่ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 4.82 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: จ านวน 4.47 ลา้นบาท) 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

  
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 
 ณ วนัที่  

31 ธันวาคม งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 4,625,374.81               -               -               - 
ทรัสตรี์ซีท                              11.25% 9.25% 1,025,072.66 4,176,083.97 1,025,072.66 4,176,083.97 
ทรัสตรี์ซีทในประเทศ                              5.00% MLR-1.00% 34,664,039.70 1,026,234.86 34,664,039.70               - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 5.25% - 25,768,417.35               - 25,768,417.35               - 
รวม 

  
66,082,904.52 5,202,318.83 61,457,529.71 4,176,083.97 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นเพ่ือการคา้จากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืม                    
ในวงเงินสูงสุดรวม 397.71 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 331.00 ลา้นบาท และ 2.37 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ)  

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การค้า     
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น 76,504,157.92 66,123,332.06 58,394,806.32 57,539,304.04 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,284,595.43                  - 6,160.53                  - 

รวมเจ้าหนี้การค้า 90,788,753.35 66,123,332.06 58,400,966.85 57,539,304.04 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้อ่ืน 
   เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 327,723.12  253,446.00 29,673.00  19,850.00 
   เจา้หน้ีอื่น 13,252,125.11  7,721,829.62 7,372,990.26  4,933,489.05 
   เจา้หน้ีอื่นบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 142,329.50                  -                  -                  - 
   ค่านายหนา้คา้งจ่าย 18,466,941.00 16,266,046.15 15,847,276.62 15,353,458.22 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,124,554.13 3,323,266.74 4,018,374.64 1,592,715.51 
   ตน้ทุนงานโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพือ่ผูเ้กษียณอายุ

ระหวา่งพฒันาคา้งจ่าย 11,677,377.72 519,151.71                  -                  - 
   โบนสัคา้งจ่าย 8,913,756.71 5,912,524.34 6,517,928.49 4,507,303.60 
   เจา้หน้ีกรมสรรพากร 168,220.65  205,722.54                  -                  - 
   ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 2,227,604.13  1,851,225.45 1,034,003.50 1,336,720.28 
   เงินจองการเช่าบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,652,900.00                   -                  -                  - 
   เงินจองการเช่าบุคคลอื่น 2,600,000.00  2,394,260.00                  -                  - 
   เงินประกนัผลงาน 183,124.72  358,094.06                  -                  - 

   อื่น ๆ 494,396.78                  - 503,732.28                  - 

รวมเจ้าหนี้อ่ืน 79,231,053.57 38,805,566.61 35,323,978.79 27,743,536.66 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 170,019,806.92 104,928,898.67 93,724,945.64 85,282,840.70 

18. หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน     
- ภายใน 1 ปี 1,678,459.22 1,661,113.92 1,669,354.55 1,551,857.88 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,620,236.19 1,611,965.26 1,620,236.19 1,602,860.59 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (182,877.43) (197,992.19) (182,828.47) (193,631.86) 

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาวภายใต้ 
      สัญญาเช่าการเงิน 3,115,817.98 3,075,086.99 3,106,762.27 2,961,086.61 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน     
          ท่ีจะครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี (1,568,120.57) (1,534,751.17) (1,559,064.86) (1,429,806.51) 

สุทธิ 1,547,697.41 1,540,335.82 1,547,697.41 1,531,280.10 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือเช่ายานพาหนะ                          
และเคร่ืองจกัร โดยมีการช าระค่างวดเป็นรายเดือน รวมค่างวดเดือนละ 217,321.80 บาท เป็นระยะเวลา 12 - 48 งวด ส้ินสุด
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

รายการเป ล่ียนแปลงของบัญ ชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  - สุท ธิ  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2561 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ     

วงเงิน 131.00 ลา้นบาท - The Teak Sukhumvit 39                        - 83,884,000.00                        - 83,884,000.00 
วงเงิน 154.47 ลา้นบาท - The Teak Sathorn -  Lumpini                        - 77,470,000.00                        - 77,470,000.00 
วงเงิน 161.25 ลา้นบาท - The Teak Ari                        - 78,750,000.00                        - 78,750,000.00 
วงเงิน 160.00 ลา้นบาท - The Teak Rachadapisek                        - 80,000,000.00                        - 80,000,000.00 

รวม                        - 320,104,000.00                        - 320,104,000.00 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                        -  

 (83,884,000.00) 

สุทธิ                        -   236,220,000.00 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ไดท้ าสัญญาเพ่ือรับการ
สนบัสนุนทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง ส าหรับโครงการ “The Teak Sukhumvit 39” โครงการ "The 
Teak Sathorn - Lumpini" โครงการ "The Teak Ari" และโครงการ "The Teak Rachadapisek" ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีส าคัญตาม
สญัญา ดงัน้ี 

 วงเงนิ   
 

  

วงเงนิ 
หน่วย:  
ล้านบาท ระยะเวลาช าระหนี ้

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ เง่ือนไขการจ่ายช าระ หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

1 131.00 36 เดือนนบัแต่วนัท่ี 
26 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ร้อยละ MLR-
0.5 ต่อปี 

(ก) ผู ร้ ับ ส ิน เชื ่อต อ้ งช าระห นี้ เ พื ่อ ข อ
ป ล อ ด / ไ ถ ่ถ อ น จ า น อ ง ท ร ัพ ย์
หลกัประกนัเงินกู ้ระยะยาว ซ่ึงเป็น
ห้องชุดหน่วยแรกภายในเดือนที่ 18 
นับแต่วนัท าสัญญา 

(ข) ผู ร้ ับ ส ิน เ ชื ่อ ต ก ล งช า ร ะ ห นี ้ ต าม
เง่ือนไข แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  
(1)  จ่ายช าระหน้ีตามพื้นที่ของการ

ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ถ อ น จ า น อ ง
หลกัประกนั โดยจ านวนเงิน ท่ี
ช าระหน้ีคืนตอ้งเป็นจ านวนไม่
ต  ่ าก ว ่า  92,000 - 94,800 บ าท /
ตารางเมตร 

(2)  จ  านวนร้อยละ 75 ของราคาซ้ือ
ขายห้องชุดสุทธิ 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
โครงการและค ้ าประกันโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

    
  

2 154.47 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ร้อยละ MLR-
1.65 ต่อปี 

ผูร้ับสินเช่ือตอ้งช าระหน้ีตามที่ผูใ้ห้สินเชื่อ
เห็นสมควร 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
โครงการและค ้ าประกันโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
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 วงเงนิ   
 

  

วงเงนิ 
หน่วย:  
ล้านบาท ระยะเวลาช าระหนี ้

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ เง่ือนไขการจ่ายช าระ หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

3 161.25 48 เดือนนบัแต่วนัท่ี  
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ร้อยละ MLR-
1.65 ต่อปี 

(ก) ผู ร้ ับ ส ิน เชื ่อต อ้ งช าระห นี้ เ พื ่อ ข อ
ป ล อ ด / ไ ถ ่ถ อ น จ า น อ ง ท ร ัพ ย์
หลกัประกนัเงินกู ้ระยะยาว ซ่ึงเป็น
ห้องชุดหน่วยแรกภายในเดือนที่ 36 
นับแต่วนัท าสัญญา 

(ข) ผู ร้ ับ ส ิน เ ชื ่อ ต ก ล งช า ร ะ ห นี ้ ต าม
เง่ือนไข แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  
(1) จ่ายช าระหน้ีตามพื้นที ่ของการ

ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ถ อ น จ า น อ ง
หลกัประกนั โดยจ านวนเงิน ท่ี
ช าระหน้ีคืนตอ้งเป็นจ านวนไม่
ต  ่ า ก ว ่า  105,000 บ าท /ต าร า ง
เมตร 

(2) จ านวนร้อยละ 75 ของราคาซื้อ
ขายห้องชุดสุทธิ 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
โครงการและค ้ าประกันโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

4 160.00* 36 เดือนนบัแต่วนัท่ี  
5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ร้อยละ MLR-
0.75 ต่อปี 

(ก) ผูร้ับสินเช่ือตอ้งช าระหน้ีให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาวงเงินดงักล่าว 

(ข) ผู ร้ ับ ส ิน เ ชื ่อ ต ก ล งช า ร ะ ห นี ้ ต าม
เง่ือนไข แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า   
(1) จ่ายช าระหน้ีตามพื้นที ่ของการ

ข อ ป ล อ ด /ไ ถ ่ถ อ น จ า น อ ง
หลกัประกนั โดยจ านวนเงิน ท่ี
ช าระหน้ีคืนตอ้งเป็นจ านวนไม่
ต  ่ า ก ว ่า  105,000 บ าท /ต าร า ง
เมตร 

(2) จ านวนร้อยละ 75 ของราคาซื้อ
ขายห้องชุดสุทธิ 

ท่ี ดิ น พ ร้ อ ม ส่ิ งป ลู ก ส ร้ างข อ ง
โครงการและค ้ าประกันโดย บริษทั 
บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

รวม 606.72       

*เง่ือนไขทางการเงินท่ีส าคญัท่ีตอ้งปฎิบติัตามส าหรับวงเงินกูว้งท่ี 4: วงเงินรวม 160.00 ลา้นบาท สรุปไดด้งัน้ี 

 1.   ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเขา้ควบกบันิติบุคคลอ่ืน 
 2.   ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยไม่เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นนิติบุคคล คณะกรรรมการบริษทัยอ่ย หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

   หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงค ์
 3.   ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยไม่เปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ไปจากสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ีท าสญัญา 
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20. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

  
อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละ) 

หน่วย: บาท 

  

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตัว๋แลกเงินระยะสั้น 5.0%, 6.2% 100,000,000.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี - ตัว๋แลกเงินระยะสั้น  (674,979.80) 
รวม 

 
99,325,020.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีตัว๋แลกเงินระยะสั้นวงเงินไม่เกิน 100.00 ลา้นบาท และ 64.52 ลา้นบาท ระยะเวลา 
ไม่เกิน 270 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีอนุมติัใหเ้สนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน เพ่ือสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยสองแห่ง คือ บริษทั ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั และบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั และ
หรือเป็นทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,977,986.00 7,074,285.02 5,365,323.00 5,306,595.00 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:       
       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,275,948.00 782,383.00 906,531.00 674,567.00 
       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 250,377.00 765,326.00 193,173.00 159,099.00 
    ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน                  - (382,114.00)                  - (447,082.00) 
   ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก     
      ประสบการณ์                  - (1,261,894.02)                  - (327,856.00) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี                  -                  -                  -                  - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  8,504,311.00 6,977,986.00 6,465,027.00 5,365,323.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน
ของงบการเงินรวมจ านวนเงิน 1.53 ลา้นบาท และ 1.55 ลา้นบาท ตามล าดบั และรวมอยูใ่นก าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวนเงิน 1.10 ลา้นบาท และ 0.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 



 

    44 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ
จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
(แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 
  (อตัราร้อยละ/ปี) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 3.08, 3.03, 2.81 3.08, 3.03, 2.81 3.08 3.08 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 7.96 7.96 7.96 7.96 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของ

ตารางมรณะไทย 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท  

การเปลีย่นแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (8.11) 8.93 (6.17) 6.78 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 8.94 (8.10) 6.79 (6.16) 
อตัราการหมุนเวียน (8.01) 9.04 (6.09) 6.87 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงาน กลุ่มบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน หากกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

22. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  7,018,847.42 4,774,970.12 3,916,618.85 3,896,136.76 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,392,108.00 5,235,357.74                         -                         - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม            
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี   

 หน่วย: บาท   
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ก าไร(ขาดทุน) 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

ณ วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ก าไร(ขาดทุน) 

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  2,243,674.16 (111,873.35) 2,131,800.81 1,972,607.27 (111,873.35) 1,860,733.92 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้            1,342,472.40 (261,968.41) 1,080,503.99 748,007.65 (69,272.37) 678,735.28 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,165,434.60 268,785.60 1,434,220.20 1,073,064.60 219,940.80 1,293,005.40 
ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา 23,388.96 56,207.92 79,596.88 102,457.24 (18,312.99) 84,144.25 
ขาดทุนทางภาษี                   - 2,292,725.54 2,292,725.54                  -                 -                  - 

รวม 4,774,970.12 2,243,877.30 7,018,847.42 3,896,136.76 20,482.09 3,916,618.85 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ

ผลประโยชนพ์นกังาน 230,162.60 36,479.40 266,642.00                  -                 -                  - 
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (179,914.03) (98,387.17) (278,301.20)                  -                 -                  - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (5,400,688.94) (9,933,084.87) (15,333,773.81)                  -                 -                  - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 115,082.63 432,728.55 547,811.18                  -                 -                  - 
ขาดทุนทางภาษี                   - 13,405,513.83 13,405,513.83                  -                 -                  - 

รวม (5,235,357.74) 3,843,249.74 (1,392,108.00)                  -                 -                  - 
  

      

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่
1 มกราคม 
 พ.ศ. 2560 ก าไร(ขาดทุน) 

 
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ณ วนัที ่
1 มกราคม    
พ.ศ. 2560 ก าไร(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  2,653,569.79 (409,895.63)           - 2,243,674.16 1,952,753.56 19,853.71           - 1,972,607.27 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้               729,439.61 613,032.79           - 1,342,472.40   581,068.86 166,938.79           - 748,007.65 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,391,775.60 272,734.40 (499,075.40) 1,165,434.60 1,061,319.00 166,733.20 (154,987.60) 1,073,064.60 
ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา           - 23,388.96           - 23,388.96           - 102,457.24           - 102,457.24 

รวม 4,774,785.00 499,260.52 (499,075.40) 4,774,970.12 3,595,141.42 455,982.94 (154,987.60) 3,896,136.76 
       
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน           -     49,242.00   180,920.60 230,162.60           -           -           -           - 
ค่าเส่ือมราคาทางภาษี - สงัหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน           -   (179,914.03)           - (179,914.03)           -           -           -           - 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ           

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน           - (5,400,688.94)          - (5,400,688.94)           -           -           -           - 
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า           -     115,082.63          -    115,082.63           -           -           -           - 

รวม           - (5,416,278.34)   180,920.60 (5,235,357.74)           -           -           -           - 
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บริษทัยอ่ยส่ีแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นวา่
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะยงัไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าใชป้ระโยชน์ได ้จึงยงัไม่ไดรั้บรู้
เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2561 2560  2561  2560 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

   หมดอายใุนอีก 1 ปี  130,573.77                      -                       -                       - 
   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 1,824,045.43 10,541,416.88                       -                       - 
ผลแตกต่างชัว่คราว 699,802.52 665,131.70                       -                       - 

รวม 2,654,421.72 11,206,548.58                       -                       - 

23. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับปีปัจจุบนั 12,207,129.17 10,779,794.17 12,207,129.17 10,779,794.17 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว     
    - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (2,243,877.30) (499,260.52) (20,482.09)  (455,982.94) 
    - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (3,843,249.74) 5,416,278.34             -             - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,120,002.13 15,696,811.99 12,186,647.08 10,323,811.23 

กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

  อตัราภาษี                 
(ร้อยละ) หน่วย : บาท 

อตัราภาษี                       
(ร้อยละ) หน่วย : บาท 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  66,419,101.24 
 

51,084,701.20 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00 13,283,820.25 20.00 10,216,940.24 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร  1.46 970,700.30 2.40 1,228,796.25 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง  -                 - (0.15)       (78,876.10) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี 
   เงินไดร้อการตดับญัชี    0.02 14,837.17 12.96 

         
6,618,189.13 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 2561 2560 

ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงิน 
   ไดร้อการตดับญัชี แต่น ามาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี   (0.94) (623,715.12) (3.58) (1,829,129.54) 
ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้     
    รอการตดับญัชีในงวดปัจจุบนั  (12.27) (8,148,262.35) -                   - 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.10 67,454.92 1.03 

            
527,432.03  

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั 0.84 555,166.96 (1.93) (986,540.02) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9.21 6,120,002.13 30.73 15,696,811.99 
  
     

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 

  อตัราภาษี              
(ร้อยละ) หน่วย: บาท 

อตัราภาษี                                
(ร้อยละ) หน่วย: บาท 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  59,534,860.85 
 

49,190,243.81 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00 11,906,972.17 20.00 9,838,048.76 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร  0.36 212,219.99 1.36 667,902.06 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง  -                 - (0.37) (182,139.59) 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.11 67,454.92 -                 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.47 12,186,647.08 20.99 10,323,811.23 

24. ทุนเรือนหุ้น 
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติดงัต่อไปน้ี 
1. อนุมติัการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 130.00 ลา้นบาท ให้แก่ นายวรุตม ์ภาณุพฒันพงศ์ และ
บุคคลอ่ืนอีก 3 ท่าน ตามบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมท ากบันายวรุตม ์ภาณุพฒันพงศ์ ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 
พ.ศ. 2560 โดยบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายดังกล่าวไปลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือซ้ือโครงการ “The Teak 
Sukhumvit 39” ก าหนดวนัเสนอขายในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 

 

2. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 7,280,428.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 204,736,151.00 บาท ลดลงเป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 197,455,723.00 บาท ส าหรับหุน้สามญัท่ียงัจ าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 72,804,280 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.10 บาท โดยเป็นการลดจ านวนหุ้นสามญัท่ีรองรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) จ านวน 
36,402,140 หุน้ และลดหุน้สามญัท่ีเหลือจากการออกเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) จ านวน 36,402,140 หุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 
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3. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 21,058,591.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 197,455,723.00 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 218,514,314.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 210,585,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

4. อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ดงัน้ี 

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.65 บาท 

4.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 10,585,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 
278,576,554 หน่วย แต่เน่ืองจากเหตุแห่งการปรับสิทธิกรณีบริษทัฯ มีการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจเขา้ข่ายราคาต ่าตามขอ้ก าหนดสิทธิ บริษทัฯ จะค านวณการปรับสิทธิและแจง้ให้
ทราบก่อนวนัท่ีการปรับสิทธิจะมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงตามจดหมายแจง้การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ไดแ้จง้รายละเอียดของการปรับ
สิทธิดงัน้ี 

กรณีบริษัทฯ มกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
เข้ากรณีราคาต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เดมิ ปรับเป็น 

ราคาใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ 0.489 บาทต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุน้สามญั 1.021 หุน้ 

ทั้งน้ี การปรับสิทธิใหม่มีผลทันทีตั้งแต่วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2561 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 234,525,517 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 23,452,551.70 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2561 วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ 
วนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 

รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย :  278,576,554 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :   หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
วนัออกและเสนอขาย : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ :  2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1.021 หุน้  
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ราคาการใชสิ้ทธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดใ้นราคา
หุน้ละ 0.489 บาท 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการสุดท้าย 
ของเดือนทุก ๆ ไตรมาส โดยวนัท่ีใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือ วนัท่ี 28 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ตั้ งแต่วนัท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ จ านวน 
229,701,809 หน่วย คงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ี จะซ้ือหุ้ นสามัญ เพ่ิมทุน รุ่น ท่ี  2 (BSM-W2) จ านวน  
48,874,745 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 54,636,947.00 บาท ซ่ึงหมดอายแุละไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้ 

25. ก าไรต่อหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะใบส าคญัแสดง
สิทธิ เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัสูงกวา่ราคาตามสิทธิ ซ่ึงมีผลใหก้ าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 60,319,427.19 35,537,954.27 47,348,213.77 38,866,432.58 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,921,632.95 1,695,980.68 1,921,632.95 1,695,980.68 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด     

   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน     

   ของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) (พนัหุน้) 15,005.00                     - 15,005.00                     - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับลด (พนัหุน้) 1,936,637.95 1,695,980.68 1,936,637.95 1,695,980.68 

ก าไรต่อหุ้น     

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.031 0.021 0.025 0.023 

   ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้) 0.031                     - 0.024                     - 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานะใบส าคญั
แสดงสิทธิ เน่ืองจากราคาตามสิทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ซ่ึงไม่มีผลใหก้ าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  

26. ส ารองตามกฎหมาย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกวา่ส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้
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27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน   

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

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 1.81 ล้านบาท         
(ปี พ.ศ. 2560: 1.70 ลา้นบาท) 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการคา่ใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า (1,660,380.67) 749,514.66 (11,279,552.14) 8,406,505.60 

การเปล่ียนเเปลงในตน้ทุนโครงการพฒันา  
อสังหาริมทรัพย ์ (576,110,404.11)   - - - 

ค่าท่ีดิน ค่าท่ีปรึกษาโครงการ และค่าก่อสร้าง 566,067,609.30   - - - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 301,957,968.00 263,616,766.51 304,041,759.17 263,616,766.51 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 67,018,461.37 63,845,157.65 12,697,219.87 15,864,992.77 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,997,778.25 10,845,676.95 5,479,641.74 5,384,895.46 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 109,227,118.87 107,870,019.67 75,398,011.51 71,432,636.28 
ค่านายหนา้ขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 34,163,993.21 36,181,773.75 19,262,594.87 15,682,382.52 
ค่าขนส่งและจดัจ าหน่าย 6,930,216.59 6,231,952.30 5,591,287.66 5,120,608.41 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 14,644,766.29 9,188,366.49 5,114,850.00 4,614,100.00 
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการวชิาชีพ 5,981,700.53 5,727,086.13 3,765,639.28 2,872,792.02 

29. เงนิปันผลจ่าย 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 19.15 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561    
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30. การน าเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์น
การก าหนดส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วน
ไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย: พนับาท 

 ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 
โครงการทีอ่ยู่อาศัย 
เพ่ือผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง 

ตดัรายการ 
ระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 482,876.57 439,116.72 105,752.62 123,581.18           -            -            -           -           -           -           -           -  588,629.19   562,697.90  
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 387.02 1,282.67 7,860.43 409.66           -            -            -           -           -           - (8,247.45) (1,692.33)           -           - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (319,836.71) (296,035.05) (93,011.02) (103,379.72)           -            -            -           -           -           - 8,774.30 4,629.15 (404,073.43) (394,785.62) 

ก าไรตามส่วนงาน 163,426.88 144,364.34 20,602.03 20,611.12           -            -            -           -           -           - 526.85 2,936.82 184,555.76 167,912.28 
รายไดอ่ื้น     87.32 22.42 96.30           - 12,415.51 16,446.03 (7,043.69) (6,326.29) 5,555.44 10,142.16 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  49,667.33 27,003.44            -           -           -           -           -           - 49,667.33 27,003.44 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (12,440.33) (14,836.78) (3,126.14)           - (56,331.40) (51,263.40) 43.15 605.88 (71,854.72) (65,494.30) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (15,914.45) (16,274.82) (7,924.15)           - (74,956.40) (71,223.85) 168.48 595.71 (98,626.52) (86,902.96) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย               -            -           -           - (254.95) (2,729.56) 254.95   2,729.56           -           - 

ตน้ทุนทางการเงิน     (66.55) (25.81) (510.18)           - (5,575.88) (5,941.13) 3,274.42 4,391.02 (2,878.19) (1,575.92) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้     21,333.32 (4,111.55) (11,464.17)           - (124,703.12) (114,711.91) (2,775.84) 4,932.70 66,419.10 51,084.70 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้     3,843.25 (5,416.28)  2,292.73           - (12,255.98) (10,280.53)         -           - (6,120.00) (15,696.81) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี     
25,176.57 (9,527.83) (9,171.44)           - (136,959.10) (124,992.44) (2,775.84) 4,932.70 60,299.10 35,387.89 



 

52 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอ่ืน ๆ ท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับาท 

 
ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมตดิตั้ง 

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพ่ือ 
ผู้เกษียณอายุ 

ต้นทุนโครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ ส่วนกลาง ตดัรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน               
เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 33,500.00 29,750.00 3,000.00 3,000.00           -           -         -       -         -         -           -           - 36,500.00 32,750.00 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 11,051.34 11,188.80           -           -           -           -         -       -         -         -           -           - 11,051.34 11,188.80 
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายุระหวา่งพฒันา           -           -           -           - 184,559.35 140,371.51         -       -         -         - (3,659.72) (1,107.85) 180,899.63 139,263.66 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ           -           -           -           - 188,707.80 62,500.00         -       -         -         -           -           - 188,707.80 62,500.00 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,856.64 10,944.24 5,109.36 5,408.34 10,161.12 12,956.41       766.68       -  7.42  18.65           -           - 28,901.22 29,327.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9,468.06 5,324.15 4,561.70 7,044.02 1,301.44 695.67         -       -         -         -           -           - 15,331.20 13,063.84 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,916.62 3,896.14 809.50 878.83           -           - 2,292.73       -         -         -           -           - 7,018.85 4,774.97 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,578.54 743.77 810.00 3,509.36 169.42 852.79    1,647.00       -         -         -           -           - 4,204.96 5,105.92 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 72,371.20 61,847.10 14,290.56 19,840.55 384,899.13 217,376.38   4,706.41       - 7.42 18.65 (3,659.72)  (1,107.85) 472,615.00 297,974.83 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จ านวนหน่ึงราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จ านวนเงินรวม 61.31 ลา้นบาท และ 51.73 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น าเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจ านวนเงินไม่เป็นสาระส าคญั  

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ในประเทศไทย ต่างประเทศ ตัดรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม          
 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 512,210.07 468,776.11  84,666.57 95,614.12  (8,247.45)  (1,692.33) 588,629.19 562,697.90  
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31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัได้แก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากสินเช่ือ กลุ่มบริษทัฯ ไดกู้ย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียแบบ
ลอยตวั รายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายมีบางส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงจากสินเช่ือเกิดจากการท่ี
กลุ่มบริษทัฯ ขายสินคา้โดยใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดงักล่าวตามความเหมาะสม  

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพ่ือการคา้ 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินลงทุนระยะสั้น หน้ีสินกบัสถาบนั
การเงิน และหุน้กู ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น 
กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมิได้ใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 

 เม่ือทวง ภายใน มากกว่า ปรับขึน้ลงตาม ไม่มีอตัรา  ที่แท้จริง 

 ถาม 1 ปี 1 ปี อตัราตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  61.30  -  128.08   2.18   191.56  0.13-2.10 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - -  139.71   139.71  - 

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั - -  33.50   3.00  -  36.50  0.50-1.50 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ 
จนครบก าหนด - สุทธิ - -  11.05  - -  11.05  2.22 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  61.46  -  4.62  -  66.08  5.00-11.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - - - -  170.02   170.02  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - สุทธิ - - -  99.33  -  99.33  5.00-6.20 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  1.57   1.55  - -  3.12  3.81-6.69 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - -  320.10  -  320.10  5.28, 6.65 
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 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ 

 เม่ือทวง ภายใน  ปรับขึน้ลงตาม ไม่มีอตัรา  ที่แท้จริง 

 ถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบีย้ รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 50.20         - 27.54 3.43 81.17 0.13-3.30 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -         -         -              - 87.19 87.19 - 

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั -         - 32.75              - - 32.75 0.37-1.50 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือ 
จนครบก าหนด - สุทธิ -         - 11.19              - - 11.19 2.22 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -         -         - 5.20 - 5.20 5.25-9.25 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -         -         -              - 104.93 104.93 - 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.54 1.54              - - 3.08 3.99-6.49 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือ
สินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศไม่ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที่             

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สกลุเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
อตัราซ้ือ อตัราขาย 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32,214,174.72 14,836,583.74 29,981,540.05 14,925,721.86 32.28 32.61 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์                   - 1,286,527.64               -                 - 21.45 22.07 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย                   - 1,830,403.08               -                 - 22.45 23.23 
หยวนจีน                   - 1,025,072.66               - 1,025,072.66 4.66 4.78 

 

ง) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ คือ ท าให้
มัน่ใจไดว้า่ ไดข้ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

 



 

55 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

กลุ่มบริษทัฯ มีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ี และเจา้หน้ี เงินให้กูย้ืม และเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

- สัญญาเช่ามูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ีย
โดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้  

32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาด าเนินงาน 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนต์และบริการ   
อ่ืน ๆ โดยสญัญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 15,101,798.84 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,964,043.92 

32.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินรวม 26.72 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 25.26 ลา้นบาท) 

32.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  งบการเงินรวม 

  หน่วย: ล้านบาท 

  วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 35.70 (4.63)    31.07 
2) เงินกูย้มืระยะส้ัน - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์ออฟเครดิต        

   และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
204.38* (61.46) 142.92 

3) สัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 35.00                    -    35.00 
4) วงเงินหนงัสือค ้าประกนั  122.63 (48.23) 74.40 
5) เงินกูย้มืระยะยาว 606.72 (320.10) 286.62 

   
1,004.43 (434.42) 570.01 

* เป็นวงเงินร่วมกันของบริษทัฯ กับบริษทัย่อยหน่ึงแห่ง 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกันการจ่ายช าระ                      
ค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 48.23 ลา้นบาท 

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวขา้งตน้ ค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารติดภาระค ้ าประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ 
เงินลงทุนในพนัธบตัรของบริษทัฯ (หมายเหตุ 9 และ 11) 

33. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่าก ับ 
1.30 ต่อ 1 และ 0.42 ต่อ 1 ตามล าดับ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 0.54 ต่อ 1 และ 0.27 ต่อ 1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัใหน้ าเสนอวาระต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 
0.015 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 31.96 ลา้นบาท 

35. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
หนี้สินหมุนเวียน    
เงินประกนัผลงาน                  - 1,723,847.47 1,723,847.47 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
เงินประกนัผลงาน 1,723,847.47 (1,723,847.47)                  - 

36. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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