
  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ 
สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34         
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และของเฉพาะบริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) ตามลาํดับ ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยูใ่นสาํนกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทานโดย       
ผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 9 สิงหาคม   
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 170,101,157.27            172,230,283.02            129,501,961.62            149,912,914.10            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4, 6 88,894,785.35              91,036,222.78              72,386,227.30              78,472,333.07              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                               -                               100,500,000.00            44,210,000.00              
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 99,623,238.74              99,817,042.52              61,381,680.88              61,233,728.87              
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,024,691.82                7,283,226.37                1,198,303.64                1,518,417.13                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 365,643,873.18            370,366,774.69            364,968,173.44            335,347,393.17            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระค ํ้าประกนั 8 40,250,000.00              40,250,000.00              38,750,000.00              38,750,000.00              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                               -                               170,754,310.00            170,754,310.00            
โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 3, 10 122,368,688.07            125,780,322.74            -                               -                               
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 3, 11 62,500,000.00              -                               -                               -                               
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 12 33,631,460.67              25,917,641.36              12,488,079.00              14,218,044.58              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 13,063,133.85              10,806,052.51              5,288,873.03                4,146,878.57                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19 4,541,774.56                4,774,785.00                3,461,088.96                3,595,141.42                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,671,877.79                4,438,425.79                1,052,686.02                1,239,601.85                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 281,026,934.94            211,967,227.40            231,795,037.01            232,703,976.42            
รวมสินทรัพย์ 646,670,808.12            582,334,002.09            596,763,210.45            568,051,369.59            

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 4,747,326.69                710,961.50                  -                               -                               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 108,907,237.82            101,495,553.74            92,013,291.16              85,736,741.81              
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ 19,629,443.34              28,186,413.45              4,720,617.89                4,049,168.07                
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,205,184.64                3,349,294.01                4,748,819.25                2,867,623.13                
หุ้นกูร้ะยะสั้น 16 100,000,000.00            100,000,000.00            100,000,000.00            100,000,000.00            
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,495,412.23                1,815,446.45                1,393,807.93                1,441,806.22                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,039,211.61                2,107,435.35                2,014,163.55                2,082,387.05                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 242,023,816.33            237,665,104.50            204,890,699.78            196,177,726.28            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17 2,317,669.27                3,075,086.98                2,255,292.61                2,961,086.60                
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนให้กบัผูเ้ช่า 20,432,000.00              -                               -                               -                               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 7,612,726.81                7,074,285.02                4,883,948.45                5,306,595.00                
เงินประกนัผลงาน 1,231,584.40                -                               -                               -                               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19 4,847,262.35                -                               -                               -                               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 36,441,242.83              10,149,372.00              7,139,241.06                8,267,681.60                
รวมหนีสิ้น 278,465,059.16            247,814,476.50            212,029,940.84            204,445,407.88            

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,047,361,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 21 204,736,151.00            204,736,151.00            204,736,151.00            204,736,151.00            

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 1,695,980,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 21 169,598,067.60            169,598,067.60            169,598,067.60            169,598,067.60            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 142,273,285.93            142,273,285.93            142,273,285.93            142,273,285.93            
กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 7,258,322.55                6,201,957.15                7,258,322.55                6,201,957.15                
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 47,460,450.98              14,576,915.58              65,603,593.53              45,532,651.03              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,448,649.81                1,688,852.46                -                               -                               
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 368,038,776.87            334,339,078.72            384,733,269.61            363,605,961.71            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 166,972.09                  180,446.87                  -                               -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 368,205,748.96            334,519,525.59            384,733,269.61            363,605,961.71            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 646,670,808.12            582,334,002.09            596,763,210.45            568,051,369.59            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
4, 25

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 134,236,050.95   130,690,843.27   111,223,575.50   102,106,400.93   
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (91,002,597.29)    (95,898,980.64)    (73,110,430.82)    (72,953,302.23)    
กําไรขั้นต้น 43,233,453.66     34,791,862.63     38,113,144.68     29,153,098.70     
รายไดอ่ื้น 2,082,262.00       1,781,055.53       2,508,570.57       890,093.81          
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 25,137,204.01     -                       -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (14,748,965.00)    (11,269,912.80)    (9,688,116.16)      (8,791,487.30)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,598,087.72)    (24,754,643.98)    (14,696,282.14)    (15,606,567.45)    
ตน้ทุนทางการเงิน (319,328.52)         (1,442,859.49)      (1,524,495.31)      (1,304,436.52)      
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 34,786,538.43     (894,498.11)         14,712,821.64     4,340,701.24       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (7,991,380.37)      (521,344.92)         (2,963,939.57)      (449,877.74)         
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 26,795,158.06     (1,415,843.03)      11,748,882.07     3,890,823.50       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ (162,867.59)         25,524.90            -                       -                       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (162,867.59)         25,524.90            -                       -                       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 26,632,290.47     (1,390,318.13)      11,748,882.07     3,890,823.50       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 26,803,658.32     (1,404,794.31)      11,748,882.07     3,890,823.50       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,500.26)             (11,048.72)           -                       -                       

26,795,158.06     (1,415,843.03)      11,748,882.07     3,890,823.50       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 26,640,790.73     (1,379,269.41)      11,748,882.07     3,890,823.50       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,500.26)             (11,048.72)           -                       -                       

26,632,290.47     (1,390,318.13)      11,748,882.07     3,890,823.50       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 22
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.016                   (0.001) 0.007                   0.003                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,695,981            1,451,078            1,695,981            1,451,078            

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
4, 25

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 258,078,209.80   262,889,397.34   212,006,243.93   210,297,930.54   
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (179,889,045.49)  (190,731,630.52)  (141,611,831.52)  (148,983,300.62)  
กําไรขั้นต้น 78,189,164.31     72,157,766.82     70,394,412.41     61,314,629.92     
รายไดอ่ื้น 8,003,138.79       3,250,430.70       5,232,516.45       1,761,855.33       
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 25,137,204.01     -                       -                       -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (28,219,386.11)    (24,563,615.64)    (18,111,320.45)    (17,599,929.38)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (38,099,518.37)    (45,380,377.25)    (28,061,402.34)    (30,753,016.30)    
ตน้ทุนทางการเงิน (877,197.74)         (2,303,289.97)      (3,066,139.63)      (2,056,536.16)      
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 44,133,404.89     3,160,914.66       26,388,066.44     12,667,003.41     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (10,206,978.87)    (2,224,941.39)      (5,260,758.54)      (2,153,474.21)      
กําไรสุทธิสําหรับงวด 33,926,426.02     935,973.27          21,127,307.90     10,513,529.20     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ (240,202.65)         1,289,310.03       -                       -                       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (240,202.65)         1,289,310.03       -                       -                       
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 33,686,223.37     2,225,283.30       21,127,307.90     10,513,529.20     

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 33,939,900.80     972,083.58          21,127,307.90     10,513,529.20     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,474.78)           (36,110.31)           -                       -                       

33,926,426.02     935,973.27          21,127,307.90     10,513,529.20     

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 33,699,698.15     2,261,393.61       21,127,307.90     10,513,529.20     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,474.78)           (36,110.31)           -                       -                       

33,686,223.37     2,225,283.30       21,127,307.90     10,513,529.20     

กําไรต่อหุ้น 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.020                   0.001                   0.012                   0.007                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,695,981            1,434,241            1,695,981            1,434,241            

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

รวมองค์ประกอบ
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว อื่นของส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม อํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        33,939,900.80   (240,202.65)                    (240,202.65)           33,699,698.15            (13,474.78)             33,686,223.37       
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                        -                        1,056,365.40         (1,056,365.40)    -                                  -                         -                              -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 169,598,067.60     142,273,285.93     7,258,322.55         47,460,450.98   1,448,649.81                   1,448,649.81         368,038,776.87          166,972.09            368,205,748.96     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 141,740,412.20     33,218,201.33       5,063,313.21         31,569,768.02   396,050.74                     396,050.74            211,987,745.50          600.00                   211,988,345.50     
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด :
เพิ่มทุนจดทะเบียน 21 27,857,655.40       109,055,084.60     -                        -                    -                                  -                         136,912,740.00          -                        136,912,740.00     
เงินปันผลจ่าย -                        -                        -                        (4,675,411.53)    -                                  -                         (4,675,411.53)             -                        (4,675,411.53)        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        972,083.58        1,289,310.03                   1,289,310.03         2,261,393.61              (36,110.31)             2,225,283.30         
การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   โดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง -                        -                        -                        -                    -                                  -                         -                              244,750.00            244,750.00            
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                        -                        525,676.46            (525,676.46)       -                                  -                         -                              -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 169,598,067.60     142,273,285.93     5,588,989.67         27,340,763.61   1,685,360.77                   1,685,360.77         346,486,467.58          209,239.69            346,695,707.27     

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษัท บิวเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อกและ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - รวมส่วน
หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของผู้ถือหุ้น

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         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             21,127,307.90           21,127,307.90           
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                             -                             1,056,365.40             (1,056,365.40)            -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 169,598,067.60         142,273,285.93         7,258,322.55             65,603,593.53           384,733,269.61         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 141,740,412.20         33,218,201.33           5,063,313.21             28,956,822.12           208,978,748.86         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด :
    เพิ่มทุนจดทะเบียน 21 27,857,655.40           109,055,084.60         -                             -                             136,912,740.00         
    เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (4,675,411.53)            (4,675,411.53)            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                             10,513,529.20           10,513,529.20           
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 23 -                             -                             525,676.46                (525,676.46)               -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2559 169,598,067.60         142,273,285.93         5,588,989.67             34,269,263.33           351,729,606.53         

หน่วย: บาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน:
กาํไรสุทธิก่อนภาษี 44,133,404.89               3,160,914.66          26,388,066.44       12,667,003.41       
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญ -                                 961,570.89             -                          961,570.89             
หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั (1,010,843.79)                -                          (1,010,843.79)        -                          
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลา้สมยั 448,364.51                    103,900.02             309,590.09             -                          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,025,644.62                 4,051,563.64          2,772,789.45          2,279,082.90          
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (25,137,204.01)              -                          -                          -                          
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (563,301.92)                   (46,164.71)             (589,204.99)           (27,227.41)             
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 538,441.79                    458,648.46             416,833.01             319,206.96             
โอนภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานภายในกลุ่มบริษทั -                                 -                          (839,479.56)           -                          
ดอกเบ้ียรับ (1,073,686.49)                -                          (3,669,564.17)        -                          
ตน้ทุนทางการเงิน 877,197.74                    2,303,289.97          3,066,139.63          2,056,536.16          
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 23,238,017.34               10,993,722.93       26,844,326.11       18,256,172.91       

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,541,253.83                 (16,938,817.77)      7,469,006.54          (17,089,157.75)      
สินคา้คงเหลือ (254,560.73)                   5,831,290.44          (457,542.10)           9,926,334.70          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 258,534.55                    4,476,617.33          320,113.49             313,130.08             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (233,452.00)                   (689,620.97)           186,915.83             -                          

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,798,938.32                 7,619,684.60          4,330,713.81          17,495,215.16       
เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ (8,556,970.11)                4,476,288.67          671,449.82             775,385.72             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (68,223.74)                     (801,395.82)           (68,223.50)             (801,395.82)           
หน้ีสินจากเงินท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า 20,432,000.00               -                          -                          -                          
เงินประกนัผลงาน 1,231,584.40                 -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 47,387,121.86               14,967,769.41       39,296,760.00       28,875,685.00       
จ่ายภาษีเงินได้ (3,577,757.10)                (897,005.71)           (3,245,509.96)        (897,005.71)           
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 43,809,364.76               14,070,763.70       36,051,250.04       27,978,679.29       

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2560 2559 2560 2559

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 -                          (56,290,000.00)      (27,000,000.00)      
เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 -                          -                          5,000,000.00          
เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา (33,951,161.32)              (91,300,022.79)      -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (12,229,123.56)              (2,278,356.09)        (792,218.41)           (1,383,748.79)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมสาํเร็จรูป (2,879,027.26)                (1,821,800.00)        (1,392,599.92)        (860,600.00)           
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                          -                          (999,980.00)           
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                                 -                          -                          1,500,000.00          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                 245,070.00             -                          245,000.00             
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย -                                 -                          -                          (82,869,182.03)      
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 1,007,822.03                 -                          3,304,232.59          -                          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (48,051,490.11)              (95,155,108.88)      (55,170,585.74)      (106,368,510.82)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,036,365.19                 38,431,353.79       -                          37,674,571.83       
จ่ายชาํระหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (1,194,176.70)                (806,373.07)           (860,203.68)           (451,142.12)           
เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุน -                                 136,912,740.00     -                          136,912,740.00     
เงินสดจ่ายเงินปันผล -                                 (4,675,411.53)        -                          (4,675,411.53)        
จ่ายชาํระตน้ทุนทางการเงิน (591,058.90)                   (2,413,012.29)        (431,413.10)           (2,166,258.48)        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 2,251,129.59                 167,449,296.90     (1,291,616.78)        167,294,499.70     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ         (1,990,995.76)                86,364,951.72       (20,410,952.48)      88,904,668.17       
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (138,129.99)                   1,289,310.03          -                          -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 172,230,283.02             118,318,358.69     149,912,914.10     99,147,482.64       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 170,101,157.27             205,972,620.44     129,501,961.62     188,052,150.81     

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                                 1,129,205.61          -                          1,129,205.61          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 10
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บริษัท บิวเดอสมาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั บิวเดอสมาร์ท จาํกดั (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 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการขายวสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการก่อสร้างและตกแต่งภายใน   บริษทั
ฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดยหลกัทรัพยท์าํการ
ซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล  

งบการเงินระหว่างกาล ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษัทฯ ได้นําเสนอในรูปแบบท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติม
ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงการ
จดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุ ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจาก                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยเนน้
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ได้รายงานไปแล้ว  ดังนั้ น  งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสําห รับปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31                      
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ                     
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบั                    
การกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้ น ๆ ดังนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้ งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวม ประกอบดว้ย งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบั
โครงการชุมชนท่ีพกัอาศยัรองรับผูเ้ช่าอายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป (“โครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ”) ซ่ึงไดมี้การกาํหนด
นโยบายการบญัชีท่ีเร่ิมนาํมาใชใ้นงวดปัจจุบนั ดงัน้ี 

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาแสดงในราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบและค่าท่ีปรึกษา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ดอกเบ้ียจ่าย และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง 

ท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณประเภทวิลล่าให้เช่าระยะยาวโดยการทาํสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า ท่ีพกัอาศยัเพ่ือผู ้
เกษียณประเภทอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าระยะยาวโดยการทาํสัญญาแบบการรับประกนัรับคืนสิทธิการเช่า หรือสัญญาแบบการแบ่ง
กาํไร-ขาดทุนจากผลต่างระหวา่งสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าใหม่  

โดยในการคาํนวณหาต้นทุนวิลล่าพร้อมท่ีดินและหน่วยในอพาร์ทเม้นท์ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ ซ่ึงจะถูกโอนออกไปเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสําหรับสัญญาเช่าดาํเนินงาน หรือตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายสําหรับสัญญาเช่า
การเงิน รวมถึงตน้ทุนอาคารสโมสรและทรัพยสิ์นส่วนกลางท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาเช่าท่ีพฒันา
แลว้เสร็จ ซ่ึงจะถูกโอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษทัยอ่ยไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนดว้ย) ตามเกณฑพ้ื์นท่ี 

โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายท่ีุอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง เดิมไดแ้สดงไวใ้นบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีราคาทุน ไดเ้ปล่ียนไปเป็นการแสดงรายการไวใ้นบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหว่างพฒันาโดยใช ้                   
วิธีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ จึงไดมี้การ 
จดัประเภทใหม่จากนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี 

หน่วย: บาท 

งบการเงนิรวม 
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โครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันาเพ่ิมข้ึน 125,780,322.74 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิลดลง          (125,780,322.74)  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

โครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายท่ีุเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร อุปกรณ์ และเคร่ือง
ตกแต่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโครงการเพื่อรองรับการใชชี้วิตของผูเ้กษียณอาย ุรวมถึงหน่วยท่ีพกัอาศยัและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกภายในโครงการ หน่วยท่ีพกัอาศยัเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือถือครองไวเ้พ่ือหวงักาํไรจากการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 
บริษทัยอ่ยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนท่ีรับโอนจากโครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุ
ระหวา่งพฒันา หลงัจากนั้น บริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมดว้ยการตีราคาใหม่อยา่ง
สมํ่าเสมอโดยอา้งอิงราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ บริษทัยอ่ยรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินค้าคงเหลือ 

โครงการท่ีพกัอาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายท่ีุเป็นตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขายสิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงินและจะถูกบนัทึกเป็นสินคา้คงเหลือภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

สัญญาเช่าระยะยาว (ผู้ให้เช่า) 

(ก) สัญญาเช่าดาํเนินงาน              

 เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่ายท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีทาํสัญญา ซ่ึงเท่ากบัเงินท่ีตอ้งคืนให้แก่ผูเ้ช่าจะถูกรับรู้เป็น “หน้ีสินจากเงิน                 
ท่ีตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ช่า” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) สัญญาเช่าการเงิน 

 บริษทัยอ่ยในฐานะผูใ้ห้เช่าจะรับรู้เงินค่าเช่าแบบเหมาจ่าย ณ วนัท่ีทาํสัญญาเป็นรายไดจ้ากการขายโครงการท่ีอยูอ่าศยั
เพ่ือผูเ้กษียณอาย ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

4.1 รายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
 และพ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
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  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               - 144,399.00 

 
1,693,638.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่

บุคคลภายนอก 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 47,135.00 32,102.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 23,044.64              - ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

 

ต้นทุนขายและบริการ 
      

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 59,802.28 1,179,354.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีซ้ือกับ
บุคคลภายนอก 

 

รายได้ค่าเช่า 
      

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               - 10,500.00 10,500.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่

บุคคลภายนอก 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 152,700.00              - ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

 

ดอกเบีย้รับ 
     

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               -               - 250,821.92 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  6.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 1,341,053.29              - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 - 5.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั               -               - 856.16              - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

 
 
 
 
 
ค่าเช่า 

     

คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   คณะบุคคลสบฤกษ ์ 825,450.00 825,450.00 825,450.00 825,450.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตาม 

สญัญา ซ่ึงไม่สูงกวา่ราคา
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  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 

ตลาด 

รายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ      
บริษทัยอ่ย      

   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               - 199,707.00 4,033,647.21 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 137,035.00 451,398.25 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 31,044.64             - ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

 

ต้นทุนขายและบริการ 
      

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 115,552.28 2,405,330.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ีซ้ือกับ
บุคคลภายนอก 

 

รายได้ค่าเช่า 
      

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั               -               - 21,000.00 

 
21,000.00 ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่

บุคคลภายนอก 

   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               - 305,400.00 
 

              - ใกล้เคียงกับราคาท่ี คิดแก่
บุคคลภายนอก 

 

ดอกเบีย้รับ 
      

บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ดีแอนดด์บับลิว  
      (เอเชีย) จาํกดั  

              -               -               - 278,424.66 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  6.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

 
 

     

   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป 
      เมน้ท ์จาํกดั 

              -               - 2,610,902.06             - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 - 5.5 
ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้

   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั               -               - 856.16                 - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 



16 

  หน่วย: บาท   
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
  2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 

ต่อปี ตามสญัญาเงินกู ้
 

ค่าเช่า 
      

คณะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   คณะบุคคลสบฤกษ ์ 1,650,900.00 1,650,900.00 1,650,900.00 1,650,900.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตาม 

สญัญา ซ่ึงไม่สูงกวา่ราคา
ตลาด 

4.2 ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีรวมอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ         
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย 

    
บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั                  -                  - 7,385,333.89 9,279,018.98 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  - 68,667.25 342.40 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 13,414.20                   - 

รวมลูกหนีก้ารค้า                  -                 - 7,467,415.34 9,279,361.38 

ลูกหนีอ่ื้น 
    

   ลูกหนีอ่ื้น 
    

   บริษทัยอ่ย 
    

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั                  -                  - 3,745.00 3,745.00 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  -                   - 82,696.30 

รวม                  -                 - 3,745.00 86,441.30 

   เงนิทดรองจ่าย 
    

   บริษทัยอ่ย 
    

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั                  -                  - 208,586.76 208,586.76 
บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  - 6,770.51 71,196.94 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                  -                  - 6,992.00 3,666.00 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 29,610.43 84,024.53 
บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์เซอร์วสิ จาํกดั                  -                  - 51,800.00 51,100.00 
 
 
 

   

บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคชัน่ซิสเตม็ 
    จาํกดั  

            
                 - 

            
                 - 3,594,125.75 3,420,674.93 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                  -                  - (3,420,674.93) (3,420,674.93) 

รวม                  -                  - 477,210.52 418,574.23 

   ดอกเบีย้ค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย     

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 442,105.48 143,494.52 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                  -                  - 856.16                   - 

รวม                  -                 - 442,961.64 143,494.52 

รวมลูกหนีอ่ื้น                  -                 - 923,917.16 648,510.05 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ                  -                 - 8,391,332.50 9,927,871.43 
 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
    

บริษทัยอ่ย     
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั                  -                  - 100,000,000.00 44,210,000.00 
บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                  -                  - 500,000.00                   - 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน                  -                 - 100,500,000.00 44,210,000.00 
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
    

เจ้าหนีก้ารค้า 
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                  -                  - 3,049.50 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า                  -                 -                  - 3,049.50 

เจ้าหนีอ่ื้น  
   เจ้าหนีอ่ื้น 
   บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) จาํกดั                   -                 -                 - 1,187,729.73 

รวม                  -                 -                 - 1,187,729.73 

   เงนิทดรองรับ 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กรรมการ 691,469.66 1,244,307.39 1,400.00 43,100.00 

รวม 691,469.66 1,244,307.39 1,400.00 43,100.00 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 691,469.66 1,244,307.39 1,400.00 1,230,829.73 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 691,469.66 1,244,307.39 1,400.00 1,233,879.23 

 

4.3 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ. 2560 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน มีการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง พ.ศ. 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน       
บริษทัยอ่ย 
   บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 44,210,000.00 55,790,000.00                     - 100,000,000.00 

   บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั                      - 500,000.00                     - 500,000.00 

    รวม 44,210,000.00 56,290,000.00                     - 100,500,000.00 
 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท  แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด  เป็นเงินกู้ยืมโดยจัดทําในรูปของสัญญาเงินกู ้                     
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชใ้นการพฒันาและก่อสร้างโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ                      
5 - 5.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั เป็นเงินกูย้มืโดยจดัทาํในรูปของสัญญาเงินกู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใช้
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทบานหน้าต่างและบานเกลด็ ร่วมกบั Louvre Systems Ltd. คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
6.25 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

4.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารสําคัญสําหรับงวดสามเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ. 2560 และพ .ศ. 2559 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,400,518.00 8,176,881.67 5,737,656.00 6,014,349.83 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 436,045.13 347,910.87 268,030.81 245,342.76 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 8,836,563.13 8,524,792.54  6,005,686.81 6,259,692.59  

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารสําคัญสําหรับงวดหกเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ. 2560 และพ .ศ. 2559 
ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,037,592.88 16,353,763.33 11,465,442.00 11,802,919.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 870,696.15 685,005.07 532,300.52 487,987.57 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 17,908,289.03   17,038,768.40 11,997,742.52    12,290,906.57  

4.5 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง กบัคณะบุคคล      สบ
ฤกษโ์ดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี 1,921,200.00 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี             - 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

เงินสดในมือ 340,603.47 241,486.16 161,549.00 65,000.00 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 43,614,698.29 52,454,849.35 21,238,857.50 31,416,763.03 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 26,032,713.17 4,454,910.45 7,988,412.78 3,352,114.01 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 100,113,142.34 115,079,037.06 100,113,142.34 115,079,037.06 

รวม 170,101,157.27 172,230,283.02 129,501,961.62 149,912,914.10 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 87,973,398.59 83,970,308.89 70,493,475.65 76,677,142.02 
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -                      - 7,467,415.34 9,279,361.38 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (12,700,358.42) (13,711,202.21) (8,791,924.11) (9,802,767.90) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 75,273,040.17 70,259,106.68 69,168,966.88 76,153,735.50 

ลูกหนีอ่ื้น 
   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -                     - 3,745.00 86,441.30 
   เงินทดรองจ่ายบริษทัยอ่ย                     -                     - 3,897,885.45 3,839,249.16 
   ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -                     - 442,961.64 143,494.52 
   รายไดค้า้งรับ 5,445,102.54 10,431,319.48 995,397.04 995,397.04 
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,622,248.76 2,710,354.04 795,493.78 479,146.24 
   ลูกหน้ีกรมสรรพากร          6,249,159.17 7,474,098.50         352,481.04  88,307.30 
   อ่ืน ๆ 305,234.71 161,344.08 149,971.40 107,236.94 

   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                     -                     - (3,420,674.93) (3,420,674.93) 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 13,621,745.18 20,777,116.10 3,217,260.42 2,318,597.57 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 88,894,785.35 91,036,222.78 72,386,227.30 78,472,333.07 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
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   หน่วย: บาท  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

กิจการอ่ืน 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 49,638,027.44 49,536,330.79 45,543,432.03 48,671,998.70 
เกินกาํหนดชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 23,731,202.78 18,837,778.41 16,134,002.64 17,633,518.48 
3-6 เดือน 821,521.43 2,331,984.84 12,504.99 1,465,736.27 
6-12 เดือน 1,033,227.21 1,921,349.90 421,375.00 512,200.47 

เกินกวา่ 12 เดือน 12,749,419.73 11,342,864.95 8,382,160.99 8,393,688.10 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 87,973,398.59 83,970,308.89 70,493,475.65 76,677,142.02 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ       (12,700,358.42) (13,711,202.21) (8,791,924.11) (9,802,767.90) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ        75,273,040.17  70,259,106.68 61,701,551.54 66,874,374.12 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ                       -                       - 125,680.06 979,452.32 
เกินกาํหนดชาํระ 

ไม่เกิน 3 เดือน                       -                       - 145,521.75 1,411,481.94 
3-6 เดือน                       -                       - 999,931.05 1,614,530.49 
6-12 เดือน                       -                       - 3,029,757.43 4,947,871.75 

เกินกวา่ 12 เดือน                       -                       - 3,166,525.05 326,024.88 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                       -                       - 7,467,415.34 9,279,361.38 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ        75,273,040.17  70,259,106.68 69,168,966.88 76,153,735.50 
 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
   หน่วย: บาท  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 90,990,927.92  89,809,174.85 63,222,445.37 63,009,780.52 
งานระหวา่งทาํ    12,842,491.14  13,769,683.48 1,374,169.88 1,129,292.63 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ลา้สมยั (4,210,180.32) (3,761,815.81) (3,214,934.37) (2,905,344.28) 

สุทธิ 99,623,238.74  99,817,042.52 61,381,680.88 61,233,728.87 

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชยส์องแห่ง
จาํนวนเงิน 40.25 ลา้นบาท ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้น (หมายเหตุ 14) และคํ้าประกนัการจ่าย
ชาํระค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้บางราย (หมายเหตุ 26.3) 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ย 

   หน่วย:พนับาท 

 ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว 
สัดส่วนเงนิลงทุน

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิ

ราคาทุน 

บริษทั ลักษณะธุรกิจ 
หน่วย:    
พนับาท 

หน่วย:
พนัรูปี 2560 2559 2560 2559 

บริษทั อินสตอลไดเรค จาํกดั ให้ บ ริ ก าร ติ ด ตั้ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
อลูมิเนียม 

10,000.00        - 100.00 100.00 9,999.70 9,999.70 

      

บริษทั บิวเดอสมาร์ท คอน
สตรัคชัน่ ซิสเตม็ จาํกดั 

จําห น่ าย ว ัส ดุ ก่ อ ส ร้ างแ ล ะ
ใหบ้ริการหลงัการขาย 

        - 1,000.00 100.00 100.00 683.80 683.80 

    

บริษทั ดีแอนดด์บับลิว (เอเชีย) 
     จาํกดั 

จาํหน่ายและติดตั้งเก่ียวกบัระบบ
ประตูและหน้าต่างอลูมิ เนียม
อัจฉริยะภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ ์
"Fletcher'' 

60,000.00        - 100.00 100.00 59,999.70 59,999.70 

      

บริษทั บิวด้ิง บล้ิง จาํกดั จาํหน่าย และรับเหมาติดตั้งงาน
อลูมิเนียม บานเกลด็ 

500.00        - 50.99 50.99 254.95 254.95 

    

บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมน้ท ์
     จาํกดั 

ให้ เช่ า ส่ิ งป ลู กส ร้ างภ าย ใน
โ ค ร ง ก า ร ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย เพื่ อ   
ผูเ้กษียณอาย ุ

100,000.00        - 100.00 100.00 99,999.98 99,999.98 

      

บริษทั แสนสรา ไลฟ์สไตล ์
     เซอร์วสิ จาํกดั 

บริหารจัดการส่วนกลางของ
โ ค ร ง ก า ร ท่ี อ ยู่ อ า ศั ย เพื่ อ   
ผูเ้กษียณอาย ุ

500.00        - 100.00 100.00 499.98 499.98 

รวม 171,438.11 171,438.11 

หกั ค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุน (683.80) (683.80) 

สุทธิ 170,754.31 170,754.31 

10. โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีโครงการท่ีอยู่อาศัยเพ่ือผูเ้กษียณอายุระหว่างพัฒนา สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย: บาท 

งบการเงนิรวม 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 125,780,322.74 

เพ่ิมระหวา่งงวด 33,951,161.32 

รวม 159,731,484.06 

โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสะสม (37,362,795.99) 

ต้นทุนโครงการสะสม ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 122,368,688.07 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูเ้พ่ือการก่อสร้างโครงการท่ีอยูอ่าศยั              เพ่ือ
ผูเ้กษียณอาย ุจาํนวนเงิน 2.26 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการพฒันาและก่อสร้างท่ีบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายเพ่ิมเติมในอนาคต
เพ่ือใหโ้ครงการท่ีเปิดแลว้เสร็จสมบูรณ์ (ไม่รวมตน้ทุนของท่ีดินและงานก่อสร้างท่ีบนัทึกไปแลว้) คิดเป็นเงินประมาณ 172.11 
ลา้นบาท  

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวม 

  

โครงการทีอ่ยู่อาศัยเพื่อ 
ผู้เกษียณอายุ  

- ประเภทวลิล่า 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560                              - 
รับโอนจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายรุะหวา่งพฒันา   37,362,795.99 

ผลกาํไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม (ระดบั 2)  25,137,204.01 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 62,500,000.00 

ราคาทุน 37,362,795.99 
ผลกาํไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรมสะสม 25,137,204.01 

มูลค่ายุตธิรรม  - สุทธิ 62,500,000.00 

ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  - สุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าว ประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ                       
คือ บริษทั ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน่ จาํกดั ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงราคา
ประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2   
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ผูเ้ช่าไดท้าํสัญญาเช่าท่ีพกัอาศยัประเภทวิลล่า 1 สัญญา โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัทาํ
สัญญาเช่าวลิล่าหลงัดงักล่าวกลบัคืน อายสุัญญาเช่า 3 ปี อตัราค่าเช่าไตรมาสละ 357,560.00 บาท โดยมีวตัถุประสงค ์           เพ่ือ
ใชเ้ป็นบา้นตวัอยา่งของโครงการ  

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยยงัไม่มีรายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

 

 

12. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 
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  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 25,917,641.36 14,218,044.58 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,229,123.56 792,218.41 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (4,403,698.70) (2,522,183.99) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (111,605.55)                               - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 33,631,460.67 12,488,079.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาเต็มตามอายุการใช้งานแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่มี                
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 50.45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: จาํนวน 43.36 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทฯ มียานพาหนะมูลค่าตามบัญชี จาํนวน 5.16 ล้านบาท อยู่ภายใต้สัญญาเช่า                   
ทางการเงิน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: จาํนวน 7.53 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 10,806,052.51 4,146,878.57 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,879,027.26 1,392,599.92 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (621,945.92) (250,605.46) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 13,063,133.85 5,288,873.03 

 

 

 

 

 

 

14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ)  หน่วย: บาท  

   ณ วนัที ่30 มถุินายน  ณ วนัที ่31 ธันวาคม งบการเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 2560 2559 
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ทรัสตรี์ซีท MLR-1.00%, MIT+2.00% MLR-1.00% 4,747,326.69 710,961.50 

รวม 4,747,326.69 710,961.50 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นเพ่ือการคา้จากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ืม                  
ในวงเงินสูงสุดรวม 321.00 ลา้นบาท และวงเงินในสกุลเงินต่างประเทศ จาํนวน 2.37 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (31 ธันวาคม                   
พ.ศ. 2559: 315.00 ล้านบาท และ 2.37 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) วงเงินสินเช่ือเพ่ือการคา้ดังกล่าวประกอบด้วย วงเงินกู้ยืม                  
ระยะสั้ น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และหนังสือคํ้าประกนัธนาคาร คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของกลุ่มบริษทัฯ 
(หมายเหตุ 8 และ 26.3) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

  หน่วย:บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

เจ้าหนีก้ารค้า 
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 73,810,088.38 64,616,427.33 62,638,531.25 57,084,162.04 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -                     -                - 3,049.50 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 73,810,088.38 64,616,427.33 62,638,531.25 57,087,211.54 

เจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -                     -                 - 1,187,729.73 
เงินทดรองรับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 691,469.66 1,244,307.39 1,400.00 43,100.00 
เจา้หน้ีอ่ืน 4,594,867.18 7,079,892.18 3,905,836.00 3,760,790.86 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 15,030,771.58 17,763,573.83 15,030,771.58 17,763,573.83 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,573,452.07 925,397.26 3,573,452.07 925,397.26 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,449,595.55 6,400,078.75 5,235,537.07 3,683,563.49 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 535,990.33 172,145.89                  -                 - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 1,868,602.01 2,093,641.86 1,627,763.19 1,285,375.10 

เงินประกนัผลงาน 352,401.06 1,200,089.25                  -                - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 35,097,149.44 36,879,126.41 29,374,759.91 28,649,530.27 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 108,907,237.82 101,495,553.74 92,013,291.16 85,736,741.81 

 

 

16. หุ้นกู้ระยะส้ัน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้นกูใ้หแ้ก่ผูล้งทุน โดยเป็นการ
ออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นอาย ุ12 เดือน ชนิดระบุผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ประเภททยอยคืนเงินตน้
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หรือคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ในวงเงินไม่เกิน 200.00 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า
ในเงินสกลุอ่ืน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีหุน้กูร้ะยะสั้นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท ชนิดระบุผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ   ไม่
มีหลกัประกนั คืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

      
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

      30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

อัตราดอกเบีย้ จํานวนหุ้น จํานวนเงนิ 
คร้ังท่ี (ร้อยละต่อปี) ครบกําหนด (หุ้น) (บาท) 

คร้ังท่ี 1/2559 5.40 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 50,000.00 50,000,000.00 
คร้ังท่ี 2/2559 5.00 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30,000.00 30,000,000.00 
คร้ังท่ี 3/2559 5.70 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10,000.00 10,000,000.00 

คร้ังท่ี 4/2559 5.70 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 10,000.00 10,000,000.00 

      รวม   100,000.00 100,000,000.00 

17. หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

หนีสิ้นระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
- ภายใน 1 ปี 1,661,113.92 2,024,733.66 1,551,857.88 1,636,132.62 
- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,442,522.22 3,273,079.18 2,378,789.53 3,154,718.47 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (290,554.64) (407,279.41) (281,546.87) (387,958.27) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวภายใต้ 
      สัญญาเช่าการเงนิ 3,813,081.50 4,890,533.43 3,649,100.54 4,402,892.82 
หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

          ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,495,412.23) (1,815,446.45) (1,393,807.93) (1,441,806.22) 

สุทธิ 2,317,669.27 3,075,086.98 2,255,292.61 2,961,086.60 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือเช่ายานพาหนะ โดยมีการชาํระค่างวดเป็นรายเดือน                    
เดือนละ 138,426.16 บาท เป็นระยะเวลา 48 งวด ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 
18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
และพ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน       

  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,074,285.02  5,196,308.44  5,306,595.00  4,056,283.97  

    ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:         

       ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 431,561.15  346,405.98  337,283.51  230,271.48  

       ตน้ทุนดอกเบ้ีย 106,880.64  112,242.48  79,549.50  88,935.48  

    ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                     -                     -                     -                     - 

    โอนพนกังานภายในกลุ่มบริษทัฯ                     -                     - (839,479.56)                     - 

    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด                     -                     -                     -                     - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน         

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 7,612,726.81  5,654,956.90  4,883,948.45  4,375,490.93  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 431,561.15    346,405.98  337,283.51 230,271.48 

ตน้ทุนทางการเงิน 106,880.64    112,242.48  79,549.50 88,935.48 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 538,441.79 458,648.46 416,833.01 319,206.96 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไม่เปล่ียนแปลงจาก
ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 มีดงัน้ี  
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่1 มกราคม  กําไร ณ วนัที ่30 มถุินายน ณ วนัที ่1 มกราคม กําไร ณ วนัที ่30 มถุินายน 

   พ.ศ. 2560 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,653,569.79 (194,368.75) 2,459,201.04 1,952,753.56 (194,368.75)  1,758,384.81 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า
สินคา้           729,439.61 61,918.01 791,357.62 581,068.86 61,918.01 642,986.87 

ภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 1,391,775.60  (86,272.61) 1,305,502.99 1,061,319.00 (84,529.31)  976,789.69 

ผลแตกต่างค่าเส่ือมราคา                   - (14,287.09) (14,287.09)               -      82,927.59   82,927.59 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่1 มกราคม  กําไร ณ วนัที ่30 มถุินายน ณ วนัที ่1 มกราคม กําไร ณ วนัที ่30 มถุินายน 

   พ.ศ. 2560 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2560 

รวม 4,774,785.00  (233,010.44) 4,541,774.56 3,595,141.42 (134,052.46) 3,461,088.96 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังาน                   - 180,178.45 180,178.45               -               -                  - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ 
    การลงทุน - สุทธิ                   - (5,027,440.80) (5,027,440.80)               -               -                  - 

รวม                   - (4,847,262.35) (4,847,262.35)               -               -                  - 
 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่1 มกราคม  กําไร ณ วนัที ่30 มถุินายน ณ วนัที ่1 มกราคม  กําไร ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 

   พ.ศ. 2559 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559 (ขาดทุน)  พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,247,699.76 192,314.17 2,440,013.93 1,720,267.73 192,314.17 1,912,581.90 
ค่าเผือ่การลดลงของ  
มูลค่าสินคา้ 596,066.72                 - 596,066.72 525,638.42               - 525,638.42 

ภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 1,023,775.82   63,841.40 1,087,617.22 811,256.79 63,841.40 875,098.19 

รวม 3,867,542.30 256,155.57 4,123,697.87 3,057,162.94 256,155.57 3,313,318.51 

บริษทัยอ่ยทุกแห่งมีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็น 
จาํนวนเงินรวม 36.30 ลา้นบาท และ 28.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นวา่บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะยงัไม่มีกาํไรทางภาษี                 
เพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าใชป้ระโยชน์ได ้จึงยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
สาํหรับงวดปัจจุบนั 5,126,706.08 2,481,096.96 5,126,706.08 2,409,629.78 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างช่ัวคราว 
    - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 233,010.44 (256,155.57) 134,052.46      (256,155.57) 
    - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 4,847,262.35                 -                    -                - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 10,206,978.87 2,224,941.39 5,260,758.54   2,153,474.21 

21. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติดงัต่อไปน้ี 

- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากเดิมจํานวน  1,424,999,875 หุ้น  มูลค่ าหุ้นละ  0.10 บาท  เป็นจํานวนเงิน 
142,499,987.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,417,404,122 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวนเงิน 141,740,412.20 
บาท เพ่ือยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิของหุน้สามญัเดิม ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดด้าํเนินการ              จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,417,404,122 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 141,740,412.20 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 2,047,361,510 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 204,736,151.00 บาท                   
เพ่ือการลงทุนในโครงการท่ีอยู่อาศยัเพ่ือผูเ้กษียณอายุอีกทั้ งเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้บริษทัฯ 
เพ่ือให้บริษทัฯ มีฐานเงินทุนท่ีเขม้แข็งข้ึน เพ่ือสร้างความพร้อมในการระดมทุนสําหรับการลงทุนในอนาคต และเพ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 314,978,694 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 4.50 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1.00 หุน้สามญัใหม่ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ท่ีจะจองซ้ือหุน้ในจาํนวนท่ีเกินกวา่สิทธิของตนไดใ้นราคาหุน้ละ 0.50 บาท  

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2559 มีผูถื้อหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจาํนวน 278,576,554 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
ส่งผลให้หุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ เป็นจํานวน 1,695,980,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท                      
เป็นจาํนวนเงิน 169,598,067.60 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวน 109,055,084.60 บาท ซ่ึงบริษัทฯ                   
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 314,978,694 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนรุ่นท่ี 2 (BSM-W2) ของบริษทัฯ ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้และท่ีจองซ้ือหุน้เกินสิทธิ 

 

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
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จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย :  278,576,554 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :   หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

วนัออกและเสนอขาย : 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  2 ปี 6 เดือน นบัจากวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ :  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้  

ราคาการใชสิ้ทธิ :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนได ้                    
ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์  

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนทุก ๆ  
ไตรมาส 

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็ม เอ ไอ ตั้ งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม                     
พ.ศ. 2559 ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

22. กําไรต่อหุ้น 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานไม่มีผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสถานะใบสาํคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากราคาตามสิทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั               ซ่ึงไม่มี
ผลใหก้าํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง 

23. สํารองตามกฎหมาย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไร
สุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าสํารองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้

24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน   

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.02 ลา้น
บาท (ปี พ.ศ. 2559: 0.98 ลา้นบาท) 
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25. การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการ
กาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ้ื่น ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 
มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 

ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ตัดรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 101,422.90 97,043.23 32,813.15 33,647.62                 -               - 134,236.05 130,690.85 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  222.58 1,725.08 56.86 1,254.01 (279.44) (2,979.09)               -              - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (66,873.59) (71,896.23) (26,169.68) (26,695.59) 2,040.67 2,692.84 (91,002.60) (95,898.98) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 34,771.89 26,872.08 6,700.33 8,206.04 1,761.23 (286.25) 43,233.45 34,791.87 
รายไดอ้ื่น 2,082.26 1,781.06 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 25,137.20              - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (14,748.95) (11,269.92) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (20,598.09) (24,754.65) 

ตน้ทุนทางการเงิน (319.33) (1,442.86) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 34,786.54 (894.50) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (7,991.38) (521.34) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 26,795.16   (1,415.84) 

* บริษทัยอ่ยที่ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าและบริการยงัไม่เริ่มดาํเนินธุรกิจ 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 
มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 

ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ตัดรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 201,773.03 200,798.25 56,305.18 62,091.15                -                - 258,078.21 262,889.40 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน            367.79 4,484.39 118.44 2,557.98            (486.23) (7,042.37)               -               - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (135,859.77) (146,484.78) (46,333.71) (51,002.97) 2,304.43 6,756.12 (179,889.05) (190,731.63) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 66,281.05 58,797.86 10,089.91 13,646.16 1,818.20           (286.25) 78,189.16 72,157.77 
รายไดอ้ื่น 8,003.14 3,250.43 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  25,137.20               - 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (28,219.38) (24,563.62) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (38,099.52) (45,380.38) 

ตน้ทุนทางการเงิน (877.19) (2,303.29) 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 44,133.41 3,160.91 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (10,206.98) (2,224.94) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 33,926.43 935.97 

* บริษทัยอ่ยที่ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าและบริการยงัไม่เริ่มดาํเนินธุรกิจ 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการกระทบยอดรายการสินทรัพย ์และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ 
   หน่วย: พนับาท  

  ขายวสัดุก่อสร้าง ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง ให้เช่าพืน้ทีแ่ละบริการ ส่วนกลาง ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงนิรวม 

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 38,750.00 38,750.00 1,500.00 1,500.00            -            -           -           -           -         - 40,250.00 40,250.00 
โครงการที่อยูอ่าศยัเพื่อผูเ้กษียณอายรุะหวา่ง
พฒันา           -           -           -           - 122,923.17 126,183.42           -           - (554.49) (403.10) 122,368.68 125,780.32 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ           -           -           -           - 62,500.00            -           -           -           -         - 62,500.00           - 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12,488.08 14,218.04 6,813.11 8,411.51 14,154.18 2,994.82 590.76 707.94 (414.67) (414.67)  33,631.46 25,917.64 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,288.87 4,146.88 7,142.23 6,504.21 632.03       154.96           -           -           -         - 13,063.13 10,806.05 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,461.09 3,595.15 1,080.69 1,179.64            -            -           -           -           -         - 4,541.78 4,774.79 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 1,052.69 1,239.60 3,514.36 3,100.11            -            - 104.83 98.72           -         - 4,671.88 4,438.43 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 61,040.73 61,949.67 20,050.39 20,695.47 200,209.38 129,333.20 695.59 806.66 (969.16) (817.77) 281,026.93 211,967.23 

กลุ่มบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่สาํหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 จาํนวนหนึ่งราย เป็นรายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง จาํนวนเงินรวม 26.66 ลา้นบาท และ 
31.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ นอกจากนี้กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี้ 

หน่วย: พนับาท 

ลูกค้าในประเทศไทย ลูกค้าในต่างประเทศ ตดัรายการระหว่างส่วนงาน งบการเงนิรวม 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

งวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 122,697.77 99,332.07 11,817.71 34,337.86 (279.43) (2,979.09) 134,236.05 130,690.84 

 

งวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 215,429.28 209,557.04 43,135.15 60,374.73 (486.22) (7,042.37) 258,078.21 262,889.40 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้  

26.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาดาํเนินงาน 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาค่าเช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง รถยนต์และบริการ   
อ่ืน ๆ โดยสัญญามีอายตุั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ปี หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี    9,992,482.02 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    8,884,052.02 

26.2 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมีสัญญาก่อสร้างหลายสัญญา โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินรวม 16.07 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 28.64 ลา้นบาท) 

26.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
งบการเงนิรวม 

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

          

1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 21.00     - 21.00        -     -          - 
2) เงินกูย้มืระยะสั้น - ทรัสตรี์ซีท, เลตเตอร์   

   ออฟเครดิต และตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
159.38* (4.75) 154.63 1.14     - 1.14 

3) สญัญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ 45.00*     - 45.00 1.23     - 1.23 
4) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 95.62* (54.43) 41.19        -     -          - 

  321.00 (59.18) 261.82 2.37     - 2.37 

* เป็นวงเงินร่วมกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยหน่ึงแห่ง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือคํ้ าประกนัการจ่ายชาํระ         
ค่าสินคา้ใหก้บัเจา้หน้ีการคา้บางรายของกลุ่มบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 54.43 ลา้นบาท 

27. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ                   
การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.76 
ต่อ 1.00 และ 0.55 ต่อ 1 ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 0.74 ต่อ 1.00 และ 0.56 ต่อ 1.00) 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภท
รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย:บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ 
จํานวนท่ีจัด
ประเภท 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่ ตามรายงานไว้ 

จํานวนท่ีจัด
ประเภท 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 126,926,224.50  (1,145,901.76) 125,780,322.74              -            -              - 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 24,771,739.60 1,145,901.76 25,917,641.36              -            -              - 
 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

รายไดอ่ื้น 1,772,055.53             9,000.00 1,781,055.53 881,093.81       9,000.00 890,093.81 
หน้ีสูญไดรั้บคืน 9,000.00 (9,000.00)                  - 9,000.00 (9,000.00)              - 
 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

รายไดอ่ื้น 3,229,430.70 21,000.00 3,250,430.70 1,740,855.33     21,000.00 1,761,855.33 
หน้ีสูญไดรั้บคืน 21,000.00 (21,000.00)                  - 21,000.00 (21,000.00)              - 

29. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

